ـکتاب سی و دوم

ـکردستان )(2

بسمه تعالی
اولین پرونده از اسناد سازمان سیا در این مجموعه مربوط به یکی از سران فراری ساواـک میباشد که
مقارن با پیروزی انقالب به آمریکا گریخت .این فرد پیش از انقالب رئیس بخش کردستان ساواـک بوده و
قبل از آن مشاغلی در دفتر سیاسی شاه تحت نظر تیمسار پاـکروان؛ مأمور بازرسی در آستان قدس تحت
نظر ولیان؛ مأمور رابط ساواـک با مالمصطفی بارزانی؛ مأمور در قرارگاه ساواـک در بغداد و ریاست یکی از
بخشهای اداره دوم ساواـک؛ داشته است.
سیا برای جمعآوری اطالعات راجع به کردستان در بهمن  57درصدد میشود از پرکار اقدم در این
رابطه استفاده کند .لذا مقدمات اعزام او را به اروپا و خاورمیانه برای تماس با رابطهای کرد پیشینیش
تدارک میبیند .برای این کار الزم میشود ٬پرکار اقدم به دفترچه یادداشتی که نشانی رابطهای خود را در
آن نوشته و در تهران به جای گذارده است ٬دست یابد .از طرف دیگر برای خروج پرکار اقدم از آمریکا
پاسپورت قدیمی او میبایست تمدید شود .در این رابطه ادارات فنی سیا خود را برای جعل مـهرهای
مربوط به پاسپورت وی آماده کرده بودند ٬ولی با مراجعه پرکار اقدم به سفارت ایران در واشنگتن و اعالم
اینکه میخواهد به ایران بازگشته و برای دولت موقت کار کند )احیاناً در پست متخصص امور کردها( بعد
از چندی پاسپورت خود را رسمًا تمدید میکند و لزوم دستکاری فنی سیا در پاسپورت منتفی میشود .در
این مرحله امکان استخدام شدن پرکار اقدم در دولت موقت بیشتر از امکان جاسوسی درباره امور کردها
توجه سیا را جلب میکند .در ضمن این جریانات سیا ٬جاسوسهای دیگری را در رابطه با گزارشگری از
وقایع کردستان فراهم میکند و عاقبت با بیجواب ماندن طرح استخدام در دولت موقت و اشکاالتی که
طرح مسافرت به اروپا و خاورمیانه به وجود آورده بود ٬کل طرح استفاده از پرکار اقدم در این زمینهها
ـکنار گذارده میشود وتصمیم گرفته میشود در سایر زمینههای مربوط به ایران او را به کار بگیرند .نام رمز
پرکار اقدم ٬اس .دی .تراب  1 /میباشد.
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سند شماره )(1

سری  13مرداد 58
به :رئیس ـ رونوشت برای تهران

از :بخش خارجه  /سانفرانسیسکو 25118
هشدار :شامل منابع و شیوههای اطالعاتی است .اس .دی .تراب
عطف به:رئیس..........
1ـ از بابت فعالیتی  ..............که رودما ..............استارک پول و همردیفش پی ببوچپ ٬مأمورین
اعزام موقت از بخش اداره امور بیگانگان در اینجا داشتهاند متشکریم .اس .دی .تراب  /ا )ت  /ا( اـکنون
یک اجازه ورود مجدد ...............دارد که به او امکان خواهد داد برای اجرای مأموریتهایی که سیا به او
ابالغ میکند کشور را ترک کرده و مجدداً وارد شود .کمکی که به نفع سایر اعضای خانواده ت  /ا به عمل
آمد نیز باید قدری از نگرانیهای وی در مورد وضع آنها را تقلیل دهد و به وی امکان دهد که حاال توجه
خود را روی طرح عملیات متمرکز کند.
2ـ مأمور مربوطه ...............در تاریخ  11مرداد در زمینههای پوشش ٬تهیه اسناد و مسیر مسافرت با
ت  /ا به مذاـکره پرداخت .یکی از چیزهایی هم که مطرح شد این بود که توقع ت  /ا از سیا به عنوان
ال چه میباشد.
دستمزدش برای کاری که به نفع ما انجام میدهد احتما ً
3ـ این پایگاه ...............میکند و ت  /ا هم به طور کلی با این اقدام موافقت دارد که ت  /ا به محض
تدارک اسنادش برای مدت دو یا سه هفته یک مسافرت اـکتشافی به اروپا انجام دهد .با این قصد که مجدداً
با هرکس از آشنایان پیشین کرد که میتواند پیدا کند تماس بگیرد و از طریق آنها ردی از محل سایرین به
دست آورد .وی همچنین هر مقدار اطالعات که به دستش برسد درباره فعالیتها و طرحهای دستههای
مختلف کرد ...............خواهد کرد.
به ت  /ا باید طرح تماس احتمالی با قرارگاههای محل داده شود .ت  /ا ...............طرح در لندن٬
پاریس و آلمان توقف خواهد داشت .ت /ا .........................................خواهد کرد غیر از افرادی که در
تلگرامهای بخش خارجه  /سانفرانسیسکو  24307و بخش خارجه  /سانفرانسیسکو  24235نامشان
ذـکر شده در لندن برادر رهبر حزب دمکرات کردستان ابراهیم احمد را پیدا کند .ت  /ا اـکنون سعی دارد از
طریق دخترش محل فعلی علی قاضی را مشخص کند .اـگر چنانچه تصور میشود او در آلمان باشد ٬وی
یک منبع اصلی خبر درباره سایر شخصیتهای کـرد خـواهـد بـود ...............دفـترچـههای آدرس و
پروندههای قدیم ت  /ا همچنان در آپارتمان دخترش در تهران میباشد و دخترش به سختی میتواند آنها
را کشف رمز کند ...............پیشنهاد شد که اـگر بشود به بهانهای دخترش به بخش کنسولی سفارتخانه
احضار گردد .او میتواند ..............ت  /ا را به یک مأمور قرارگاه بدهد تا به اینجا ارسال شود .تصمیم
درباره این امکان را به ستاد واـگذار میکنیم .در غیر این صورت ت  /ا مجبور خواهد بود که از دفترچه
راهنمای تلفن محلی استفاده کند و یا به محلهایی که کردها اغلب پرسه میزنند رفت و آمد کند .او این
شیوه را در سفر سال  1354خود به اروپا که برای دفتر اطالعات شاه بود به کار گرفت .به ت  /ا راهنمایی
شده که ..............از تلفن استفاده کرده و پیش از مسافرت سعی کند محل هدفهای خود را مشخص نماید.
4ـ ت  /ا معتقد است که داستان پوشش مسافرتش به اروپا باید چندین الیه داشته باشد تا به اقتضای
شرایط از هرکدام آنها استفاده شود ...............ترین الیه داستان مسافرت برای بررسی ...............دختر
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یا همسرش خواهد بود .دومین الیه ٬این داستان را در برخواهد داشت که او با نمایندگان دولت بازرگان در
واشنگتن در تماس بوده و آنها او را به یک تالش برای برقراری گفتگو با سران حزب دمکرات در خارج
فرا خواندهاند .مقصد این مأموریت اطالع از شرایـط  ...............بـرای صـلح بـا دولت مـرکزی است
 ...............حساس است زیرا بازرگان حاضر به امتیاز دادن هست ٬اما در حال حاضر مسئله با خمینی و
سرسختیها) × ..............سومین ـ م( 0 ...............داستان این است که پس از اظهار دومین داستان ٬ت /ـا
 .........خود را بررسی میکند و پیشنهاد میکند نوعی فعالیت خصوصی بـین آن دو انـجام دهـد تـا
 ...............از نقش ت  1 /به عنوان فرستاده ویژه به چنگ آورد ٬یعنی خودشان ..............بسازند و شاید
ـکمک از بازرگان اخذ کند ..............و ت  /ا به مأمورین مربوطه این داستان را در کنار داستان قبلی
پیشنهاد کرد که او در مکزیکو ...............بوده و از افراد دور و بر شاه قول کمک گرفته به شرط آنکه
 ...............کردها کنار یکدیگر قرار گرفته تا از بازگشت ولیعهد حداقل )اـگر نه شاه ـ م( حمایت کنند.
 ...............مأمور مربوطه نظر موافقی با این داستان دوم ندارد ٬زیرا:
) (1بازگشت پهلوی تحت هر شرایطی غیر محتمل به نظر میرسد.
) (2کردها و سران  ..............حزب دمکرات تصور میکنند که در گذشته  ...............آنـها را تـنها
ال نمیخواهند آن تجربه را تکرار کنند.
واـگذاشته و احتما ً
ت  /ا میداند که ...............شاه پول دارد و قابل تصور است که او حاضر باشد مقداری از آن پول را
برای ایذای آنهایی که او را بیرون انداختند خرج کند) .شایعه اینکه یک نیروی کرد طرفدار شاه تحت نظر
تیمسار پالیزبان در عراق تشکیل میشود رواجش قدری ...............میباشد(.
5ــ در مورد تهیه مدارک برای مسافرت به اروپا ٬ت  /ا معتقد است که بهترین چاره ممکن )ـکه ضمناً
داستان پوششی فرستاده ویژه بازرگان را هم تقویت میکند( پاسپورت ایرانی با نام حقیقی است؛ چون
ـکسانی که با آنها تماس خواهد گرفت وی را با نام حقیقی میشناسند و او میخواهد که آنها بدانند وی در
آنجاست ٬به نظر وی بهترین کار همین است .توجه داشته باشید که ت  /ا یک پاسپورت عادی ایرانی که از
تاریخش گذشته با نام حقیقی خود در آن دارد که اـگر نمونه جدید )مهرها( در دسترس نیست شاید الزم
باشد قدری تاریخش تجدید شود .به نظر مأمور مربوطه ت  /ا میتواند حتی از جـواز ورود مـجدد
آمریکایی خود که نام حقیقی وی در آن است و شکل پاسپورت را دارد و برای ثبت )مهرها و نوشتههای(
ویزا جا دارد ٬استفاده کند ٬به شرط آنکه ت  /ا احتیاجش نشود به کسانی که تماس میگیرد توضیح دهد
چرا نتوانسته یک پاسپورت ایرانی از دولت فعلی ایران )ـکه ادعا کرده با دادن مأموریت حساس پوششی به
وی اطمینان نمودهاند( بگیرد.
6ـ ت  /ا به مأمور مربوطه گفت که بیش از هزینههای مسافرت و عملیات دستمزد دیگر نمیخواهد و
توقع ندارد .ولی در یک فرصت آینده )و هرچه زودتر بهتر( میخواهد امکان بیابد وجوهات ریالی خود را
ـکه نزد خانوادهاش در ایران است به دالرتبدیل کرده و در حساب بانکی خود در آمریکاواریزنماید .ت  /ا
اظهار داشت که درخواستش برای انتقال )وجوهات( اـکنون برای مبلغی حدود  10000دالر و بعداً تا
 50/000دالر میباشد .مأمور مربوطه به ت  /ا گفت که در حال حاضر ریالهای زیادی ما را اشباع
ـکردهاند .بهترین کار این است که وی مسافرت تحقیقی خود را انجام دهد وقدری نتیجه ببار آورد و بعد این
مطلب را به صورت یک تقاضای رسمی اظهار دارد) .اـگر استارک پول در اداره مهاجرت و تابعیت به نفع
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ت /ا چند معجزه کوچک صورت نداده بود ٬مأمور مربوطه فکر میکند که ت  /ا در تقاضای تبدیل ارزی
خود حتی جسورتر میبود .مأمور مربوطه تصور میکند که پیشنهاد ت  /ا مبنی بر اینکه دخترش مدارک
شخصی او را به کنسولگری تهران بیاورد ٬ممکن است قدری هم برای برقراری یک کانال تبدیل ریال به
دالر حساب شده باشد(.
7ـ از ستاد تقاضا داریم در مورد فوق نظر خود را ابراز دارد .مالقات بعدی با ت  /ا در  22مرداد یا
همان حدود خواهد بود.
8ــ پرونده 328995 :ـ  201تا تاریخ  13مرداد  1378در بایگانی ضبط شود .تماماً سری.
سری
توضیح سیستم انتشار پیامها :پیرو تلگرام رئیس  491412برای تهران رونوشت شد.
سند شماره )(2

سری  18مرداد  58اعضاء
به :با حق تقدم به بخش خارجه  /سانفرانسیسکو ـ رونوشت برای تهران
از :رئیس 491418
هشدار :شامل منابع و شیوههای اطالعاتی است .سی .یو .گوراس .دی .تراب ـ اس .جی .سویرل1
عطف به :بخش خارجه  /سانفرانسیسکو ) 25118برای تهران مخابره میشود(2
1ـ این قضیه به خوبی پیشرفت میکند و تصور میکنیم که ما به موازات مسافرت اـکتشافی اس .دی
تراب  /ا )ت  /ا( به اروپا مطابق پیشنهاد مطروحه در پاراـگراف  3جلو میرویم.
2ـ الف .صالح بودن مسافرت ت  /ا به صورت  T/Nمورد تأیید است .درباره تهیه اسناد به اطالع
میرساند که دیرتک )مدیریت فنی( میتواند برای پاسپورت توریستی ت  /ا عالمت مهر تمدید اعتبار
ال برای
سفارت ایران در واشنگتن دی .سی .مورخ  5فروردین ...............تهیه کند .مهر تمدید اعتبار معمو ً
یک سال معتبر است .با این وجود توجه داشته باشید که در اسفندماه سفارت )ایران در( واشنگتن هنوز از
مهر شاهنشاهی استفاده میکرد که اشارهای به اسالم یا انقالب ندارد .پیشنهاد میشود که این را به ت  /ا
تذکر دهید هرچند که پیشبینی نمیکنیم مسئلهای پیش بیاید .اـگر ت  /ا با استفاده از این عالمت موافق
است تقاضا میشود پاسپورت او را هرچه زودتر به ستاد ارسال دارید.
ب .جواز ورود دوباره به آمریکا به مدت یک سال اعتبار دارد و ورود و خروج ت  /ا را به آمریکا
محدود )نمیکند( .با این وصف ٬ما فکر میکنیم که بهتر است از نقطه نظر عملیاتی ت  /ا برای مسافرت به
اروپا و خاورمیانه از پاسپورت ایرانی استفاده کند تا پوشش جعلی خود را تا به آخر کار داشته باشد.
خواهشمند است به ت  /ا به طور مؤکد گفته شود که از اجازه ورود به آمریکا به عنوان ذخیره و فقط در
موارد اضطراری موارد اضطراری و یا به هنگام ورود مجدد  ......باید استفاده نماید.
3ـ پاراـگراف  3سئوال مربوط به کتابچه آدرس و پروندههای  ..............ت  /ا را برای پیدا کردن
رابطهای کرد وی به میان آورده است.
به نظر ما هم بهتر است به منظورصرفهجویی دروقت اینها را به دست بیاوریم و مطمئن شویم که کار کتابچه
فهرست و خاطرات ت  /ا تمام میشود.
1ـ عالمت اس .جی .سویرل در ارتباط با گزارشهایی است که به آزمایشات دروغسنجی مربوط میشوند.
2ـ تلگرام مرجع این سند ٬سند شماره ) (1میباشد.
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معهذا فکر میکنیم که اـگر دختر ت  /ا سعی کند با اسناد به سفارت آمریکا در تهران وارد شود مخاطره
این کار جنبه تسهیل کار را تحتالشعاع قرار میدهد؛ چون سفارت همچنان به وسیله مجاهدین حراست
میشود و هرکس که بخواهد وارد محوطه سفارت بشود مورد تفحص و تفتیش قرار خواهد گرفت .به
شرط توافق قرارگاه تهران ما پیشنهاد میکنیم که) ...............مالقاتی ـ م( بین یکی از اعضای قرارگاه و
دختر ت  /ا دور از سفارت به عمل آید تا مطالب گرفته شود و ارسال گردد .در زمینه طرحریزی )برای این
ـکار( پیشنهاد میکنیم که از ت  /ا خواسته شود که محل مناسبی را برای مبادله و این که چطور و در چه
زمانی او میتواند با دخترش طبق دستور تماس گرفته و دستورالعمل به او بدهد انتخاب نماید.
4ـ طبق پاراـگراف  4ما هم موافقیم که از پوشش بازگشت پهلوی باید اجتناب شود ٬سایر ”پوستهها“
ـکه وسیله خود ت  /ا درست شده عملیتر است) ...............تصور میکنیم که ...............ت  /ا میتواند از
خودش مواظبت کند ٬ولی خواهشمند است به او تأـکید نمایید که از یک داستان پوششی ...............موجه
استفاده کند چون برای سفرهای بعدی وی به عراق و سایر جاها اهمیت ویژهای خواهد داشت.
 5ـ از موضع پایگاه در موردتعویض ریال که قولی را به عهده نگرفتید بسیار متشکر هستیم و خواهش
میکنیم که این موضع را تاحداـکثر مدت ممکن وحداقل تا وقتی که ت  /ا ازطرف ما به یک مسافرت برود
حفظ کنید .ت  /ا )و خانوادهاش( از موضوع تابعیت سود زیادی بردهاند و این خود باید )حداقل در زمان
ال درباره تغییر
حاضر( انگیزهای برای ت  /ا در مورد دستمزد به حساب آید .بخصوص با شایعاتی که فع ً
پول رایج و از دور خارج کردن پول )فعلی ـ م( در ایران وجوددارد و به نظر ما احتیاط حکم میکند که قبل
از اینکه به مبادله ارزی خصوصاً به میزان مورد نظرت  /ا بپردازیم ٬حداقل چند ماه صبر کنیم.
6ـ طرح قبلی در این مورد شامل ترتیب دادن شرکت ت /ا برای تست دروغسنجی بود .لطفاً این را هم
در برنامه کنونی جای داده و تاریخی را که ت  /ا برای این آزمایش حاضر خواهد بود به عالوه تاریخ
جایگزین را اطالع دهید.
7ـ برای تهران :الف .برای اطالع شما اس .دی .تراب  /ا )هویت( عامل بخش خارجی سانفرانسیسکو
است که سرهنگ پیشین ساواـک و رئیس بخش فعالیتهای کردی بوده است) .همین اس .دی .تراب  /ا بود
ـکه واسطه معرفی اس .دی .ترمال به پایگاه گردید .ت  /ا در ـکالیفرنیا زندگی میکند )وی اخیراً موقعیت و
مجوز مخصوص بیگانه دائماالقامه کسب کرده است( و در حال حاضر در وضعیتی است که میتواند به
منظور اجرای پیشنهادی که در بهمن  57نموده بود که از طرف سیا جهت تماس مجدد با دوستان و آشنایان
ـکرد ٬عزیمت نموده ٬گزارشاتی در مورد حزب دمکرات کردستان به طور کلی و فعالیتهای اـکراد تهیه کند.
خود ت  /ا نیز کرد است و با فرزندان بارزانی تـماسهای دیـرینهای داشـته است .بـخش خـارجـی
سانفرانسیسکو ٬ت  /ا را در مورد رابطهای کردش وسیعاً تخلیه اطالعاتی کرده و نیز در مورد پیشنهاد وی
مبنی بر بازگشت به ایران برای به دست آوردن شغل رابط دولت موقت با کردها مذاـکره نموده است .ت  /ا
سعی کرد دریابداستقبال از چنان درخواستی در تهران تا چه اندازه بود لیکن با عدم اظهار هرگونه پیشنهاد
قابل اطمینان )همراه با شواهدی دال بر اینکه برای او بازگشت به ایران صالح نیست( طرح ”مسافر سیار“
برای او در نظر گرفته شد .ب .این طرح محورش این است که ت  /ا با پاسپورت  T/Nتوریستی ایرانی خود
ـکه از مهلتش گذشته )توسط مدیریت فنی تاتاریخ مناسبی تمدید شده( به دنبال شبکه آشنایان کرد خود در
ـگذشته به اروپا و خاورمیانه به استثنای ایران مسافرت کند .این طرحریزی تا اصالحی که اخیراً در وضع
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وی به عمل آمد و اـکنون میتواند با داشتن اجازه ورود مجدد از آمریکا خارج یا به آن داخل شود با یک
بنبست روبرو بود .با حل یک مشکل عمده ٬ما اـکنون منتظر هستیم تا در این پرونده تسریع حاصل شود و
سفر اـکتشافی ت  /ا هرچه زودتر در صورت عملی بودن آغاز گردد.
ب .با نظر به پاراـگراف  3تلگرام مرجع و پاراـگراف  3باال خواهشمند است ٬اظهارنظر نمایید که مطالب
ت  /ا را از چه طریقی میتوان به بهترین وجه وسیله قرارگاه اخذ نمود تا به بخش خارجی سانفرانسیسکو
فرستاده شود .تصور میکنیم که قرارگاه هم موافقت دارد که مخاطره ورود دختر ت  /ا به محوطه سفارت
زائد و بیفایده است .یک پیشنهاد ما برای راهحل این است که جیگامیان 1با دخترت  /ا تماس بگیرد و
جهت ردوبدل نمودن مطالب ترتیب یک مالقات بیخطر را بدهد .بخش خارجی سانفرانسیسکو از ت  /ا
خواهد خواست تا دستورات الزم را برای ...............قرارگاه فراهم آورد و به دخترش بگوید گوش به
زنگ یک تلفن از طرف ”یک دوست آمریکایی“ باشد.
ت .از هرگونه اظهارنظر و توصیه قرارگاه درباره این قضیه که احساس میکنیم با توجه به دسترسی
منحصر به فرد ت  /ا به رهبران اـکراد از امکانات و استعداد عملیاتی قابل توجهی برخوردار است متشکر
خواهیم شد.
تمامًاسری
8ــ پرونده328995 :ـ  201تا تاریخ  17مرداد  58در بایگانی ضبط شود.
سری

سند شماره )(3
سری  35مرداد  58اعضاء
از :بخش خارجه  /سانفرانسیسکو ) 25174به کفالت مدنسکی(
به :با حق تقدم به رئیس رونوشت با حق تقدم برای تهران
هشدار :شامل منابع و شیوههای اطالعاتی است .اس .دی .تراب ـ اس .جی .سویرل
عطف به :الف :رئیس  ٬476512ب :بخش خارجه  /سانفرانسیسکو  25118ج :رئیس  491418د:
تهران 53880
1ـ اس دی تراب  /ا )ت  /ا( در  24مرداد  58به مأمور مربوطه خبر داد که در دیدار همانروزش از
ـکنسولگری ایران ٬غفاری معاون کنسول بوی گفت که از تهران به او مجوز داده شده بود که یک پاسپورت
جدید عادی به ت  /ا بدهد .پاسپورت در  30مرداد برای تحویل آماده خواهد بود .غفاری درباره پیام
وزارت خارجه برای تصویب صدور پاسپورت توضیحی نداد و اهمیت رویداد در رابطه با وضع ت  /ا در
قبال دولت موقت هنوز روشن نیست .به هر صورت این تحویل ٬لزوم دستکاری پاسپورت قدیمی لغو شده
را برای استفاده در مسافرت خارجی مذکور در تلگرامهای مرجع برطرف میسازد.
2ـ راههای رساندن یادداشتهای ت  /ا از دخترش به مأمور قرارگاه تهران با ت  /ا مورد بحث قرار
ـگرفت .طرح ذیل که به قرارگاه تهران امکان میدهد تعیین تاریخ و محل مالقات را در دست داشته باشد
پیشنهاد میشود:ت /ا به دخترش تلفن خواهد کرد و مطمئن میشود که اومدارک مورد عالقه راشناخته و
در دست دارد .در تلفن دوم و جداـگانهای ت  /ا به اواطالع میدهد که منتظر تماسی از یک مأمور سفارت
درباره مالقات پیرامون مسئله ویزا باشد .در همان موقع ٬ت  /ا به او خواهد گفت که ”ـکاغذهایی را که در
1ـ جیگامیان نام رمز یکی از اعضای سیا در قرارگاه تهران به نام جون والش بوده است.
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تماس قبلی ذـکرکرد“ به آن مالقات ببردوتحویل بدهد) .فکرمیکنیم که اـگر مکالمه دوم کنترل شود ٬اشاره
به کاغذها به اندازه کافی مبهم خواهد بود تا گوشکننده منطقاً تحلیل کند که منظور از کاغذها فرمهای
ـکنسولی است (.دخترش )هویت( ٬انگلیسی را در سطح متوسط صحبت میکند که قطعاً برای کار محدود
جواب دادن به تماس مأمور قرارگاه و فهمیدن ترتیبات مالقات کافی میباشد .اـگر هنگامی که مأمور
قرارگاه تماس میگیرد شوهر دخترت  /ا حضور داشته باشد ممکن است کنجکاو شود .بهترین موقع برای
ال در اداره است .برای صرفهجویی در وقتی که ارسال
تماس در ساعات اداری و هنگامی است که او احتما ً
محموالت از دو طرف میگیرد پیشنهاد میشود که فرستادن یادداشت دستورالعمل از طرف ت  /ا به
دخترش حذف شود )و( ٬اوخواستهای خود را در مکالمات تلفنی جداـگانه روشن خواهد کرد .هم اینک به
ت  /اگفتهایم که اولین تماس را انجام دهد .منتظر هستیم تا گیرنده این گزارش )یعنی رئیس ـ مترجم(تأیید
خود را اعالم نماید و آنگاه بگذاریم تماس دوم صورت پذیرد.
3ـ به نظر این پایگاه میتوان انتظار داشت که مسافرت اول و اـکتشافی ت  /ا از اواخر شهریور ماه
صورت نپذیرد )با توجه به زمانی که اعاده یادداشتها به اینجا ٬آزمایش دروغسنجی و سایر مقدمات الزم
ال با )اجرای( آزمایش دروغسنجی موافقت کرده است .پیشنهاد میشود که همان متصدی
دارد( .ت  /ا فع ً
آزمایش دروغسنجی که مصاحبه وی .پی .تایکون  /ا را )مراجعه شود به تلگرام بـخش خـارجـه /
سانفرانسیسکو  (25152در اوائل تا اواسط شهریور در سانفرانسیسکو به انجام میرساند همان موقع
ال که ت  /ا برای هر موقع حاضر است.
مصاحبه ت  /ا را هم انجام دهد .به هر صورت فع ً
4ـ مایلیم توهمی را که تلگرام مرجع 1به طور ضمنی ایجاد میکند که مهمترین حوزه دسترسی ت  /ا به
دسته بارزانی است اصالح کنیم .برخالف آن )توهم( ٬اـگرچه ت  /ا مأمور رابط ساواـک با مالمصطفی بود و
ال در
مسعود و ادریس را به خوبی میشناسد ٬ولی شخصاً از بارزانیها متنفر است و این احساس احتما ً
طرف مقابل نیز وجود دارد .ت  /ا در تشویق رهبری ساواـک و شاه به حمایت از جناح جالل طالبانی در
حزب دمکرات کردستان توفیقی نیافت و این مهمترین دلیلی بود که باعث شد وی عاقبت از ساواـک بیرون
بیاید .ت  /ا به جناح جالل طالبانی ـ ابراهیم احمد حزب دمکرات بیشترین دسترسی را دارد .مشخص
شده که نفر دوم )ابراهیم احمد( در لندن میباشد و ت /ا در حال حاضر سعی دارد شماره تلفن او درلندن را
)از طریق همسرش( از )شوهر خواهر یا برادر زن یا باجناق ـ م( احمد در تهران به نام احمد خالقی بگیرد.
5ــ برای رئیس :ت  /ا نسخهای از تلگرام ”ویزای  “40در دست دارد که از دفتر سانفرانسیسکو به
ستاد مرکزی اداره مهاجرت و تابعیت فرستاده و اطالع داده شده که درخواست مهاجرت پسر ت  /ا
)شهروند( به نیابت مادرش )همسر ت  /ا( تصویب گردیده و میبایست به کنسولگری تهران فرستاده
میشد .تا به امروز همسر ت  /ا از طرف کنسولگری تهران احضار نشده است .اـگر ستاد مرکزی ٬برایش
امکان دارد که تحقیق کند آیا آن تلگرام واقعاً از طریق وزارت خارجه به تهران فرستاده شده ممنون
میشویم این مطلب را )برای ما( معین نمایند.
6ـ پرونده0328995 :ـ  201تا تاریخ  25مرداد  1358در بایگانی ضبط شود.
تماماً سری
سری

1ـ تلگرام مرجع ب سند شماره  1و مرجع ج سند شماره  2میباشند و تلگرامهای مرجع الف و د به دست نیامدهاند.
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سند شماره )(4
سری  25مرداد  58اعضاء
از :بخش خارجه  /سانفرانسیسکو ) 25175به کفالت مدنسکی(
به :با حق تقدم به رئیس رونوشت با حق تقدم به تهران
هشدار :شامل منابع و شیوههای اطالعاتی است .اس .دی .تراب ـ اس .جی .سویرل
عطف به :بخش خارجه  /سانفرانسیسکو 125174
1ـ هویت :خانم ژاله پرکار اقدم2
خیابان مصدق ٬خیابان مهناز بلوک  11آپارتمان  ٬3تهران تلفن293367 :
تماماً سری
2ـ پرونده0328995 :ـ  201تا تاریخ  25مرداد  78در بایگانی ضبط شود.
سری

سند شماره )(5
سری  9شهریور  58اعضاء
از :بخش خارجه  /سانفرانسیسکو 25280
به :رئیس با حق تقدم رونوشت برای تهران
عطف به :الف .بخش خارجه سانفرانسیسکو  ٬25174ب .بخش خارجه سانفرانسیسکو  ٬25215ج.
بخش خارجه سانفرانسیسکو  ٬25233د .رئیس  ٬499969ه .تهران 54086
هشدار :شامل منابع و شیوههای اطالعاتی است .اس .دی .تراب3
1ـ در  7شهریور اس .د .تراب  /ا )ت  /ا( پاسپورت عادی جدید خود را از دست کنسول تازه وارد٬
خرم که نام کوچک وی مشخص نمیباشد ٬دریافت نمود .این قضیه نیاز برای هر نوع دستکاری دبلیو .او.
الـک در پاسپورت باطل شده قدیمی ت  /ا را که به ستاد مرکزی حمل میشود ٬برطرف میکند.
2ـ در جریان گفتگوی گرم طوالنی با خرم ٬که در حدود  22سال دارد ٬خرم گفت که اخیراً به وسیله
یزدی وارد وزارت خارجه شده است ٬ت  /ا سابقه خود را برای خرم بازگو نمود .سپس ت  /ا تالشهای
بیفایده قبلی خود را برای گرفتن پاسخ مثبت از یک مقام عالیرتبه دولت انقالبی در رابطه با تمایل وی
برای بازگشت به ایران و کارکردن با سازمان جانشین )ساواـک( و با به عنوان یک متخصص امور کردی
نشان داد .ت  /ا همچنین برای جلب توجه اضافه نمود که او آشنایی زودگذری در گذشته )در دبیرستانی
در ـکرمانشاه و برخورد او در حدود  10سال بعد( با دکتر مصطفی چمران رئیس کنونی اطالعات ایران
داشته است ٬خرم عالقه شدیدی به این )مطلب( ابراز نمود و گفت او یک پیامی را برای تهران ارسال خواهد
نمود) .ت  /ا هنوز بر این اعتقاد است که او شانس کمی برای دوباره استخدام شدن به وسیله رژیم جدید
دارد و اـگر هرگونه فرصتی پیش بیاید او آنرا از دست نخواهد داد(.
3ـ ت  /ا با دخترش در تهران برای دومین بار تماس گرفته و به وی اطالع داده که منتظر تماس با
ـکارمند سفارت در رابطه با قضیه ویزا باشد .با تغییرات جدید ٬در حال حاضر ت  /ا در نظر دارد که حمید
پسرش را در پانزدهم شهریور برای دو ٬سه هفتهای با حق وکالت به ایران بفرستد تا در مورد فروش خانه
1ـ این سند عطف به سند شماره ) (3میباشد.
2ـ با توجه به سند شماره ) (3معلوم میشود که نام دختر اس .دی .تراب  /ا ژاله پرکار اقدم بوده است.
3ـ تلگرامهای مرجع ب و ج و د و ه به دست نیامدهاند .تلگرام مرجع الف سند شماره  4میباشد.
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ت  /ا صحبت کند .ت  /ا میخواهد کار را تمام کند و با یک تاجر آمریکایی در اینجا )آمریکا( در یک
شرکت ساختمانی شریک بشود) .اینکه او چگونه قصد دارد درآمد حاصله )از فروش خانه( را خارج کند
 ...............نیست ...............پسر ت  /ا البته در تماس با خواهرش ژاله خواهد بود و مستقیماً او را در
جریان موضوع تحویل مدارک ت  /ا به یک مأمور سفارتخانه که تماس خواهد گرفت قرار میدهد ٬و نامه
دستورالعمل ت  /ا را که مسیرش به قرارگاه تهران را به کندی طی خواهد کرد اضافی خواهد بود .پایگاه
توصیه میکند که آن نامه )ـکه اـکنون در راه رسیدن به ستاد است( در صورتی که طرح مسافرت حمیدتغییر
یافت به هرحال از آنجا به قرارگاه )تهران( ارسال شود .با این وجود ٬همین که اطالع پیدا کردیم که حمید به
تهران رسیده و با خواهرش گفتگو کرده ٬قرارگاه )تهران(میتواند بدون اینکه منتظر ورود نامه ارسالی شود
با خواهرش تماس بگیرد.
4ـت /ا دراواخر جلسه مسئله مالی را مطرح کرد واز مأمور مربوطه پرسید آیا سازمان حاالمیتواند
 5000دالر به او وام بدهد با آـگاهی از اینکه به محض دریافت عایدات فروش خانه او آن مـبلغ را
بازپرداخت خواهد نمود) .به مطلب باال مراجعه شود( ت  /ا گفت که پول حقوقش ) 3000دالر( در ماه
اوت نرسیده و او از حساب پسانداز خود تا حد نازل خطرناـکی استفاده کرده بود .مأمور مربوطه جواب
ـگفت که این احتیاج موقت را با ستاد در میان خواهد گذارد و میبیند که چکار میشود کرد .با عطف به
ماسبق به نظر مأمور مربوطه میرسد که ت  /ا در این درخواستش سعی داشته از مسئله تبدیل ارزی طفره
برود ٬اما درواقع توقع داشته که باالخره ”وام“ را به ریال پرداخت کند .اـگرچه پایگاه با ستاداتفاق نظردارد
ـکه ما نباید اجازه دهیم ت  /ا خیلی از )حیطه کنترل ـ م( ما جلو رفته دور شود ٬به نظر میرسد که او در حال
حاضر حقیقتاً تحت فشار ما نیست و استعداد و امکانات فراوانی دارد و فکر میکنیم دادن یک جواب
مطلوب در همین زمان توهینآمیز نباشد .پیشنهاد میشود پرداخت یک مبلغ  2000دالر که میتواند به
عنوان پاداش استخدام پس از یک آزمایش موفق دروغسنجی داده شود ٬بررسی گردد .اـگر ت  /ا اصرار
بورزد که باالخره آنرا بازپرداخت کند ٬پایگاه میتواند آن را به عنوان وام عملیاتی از دفتر )هزینهها(
محاسبه کند .لطفاً اطالع دهید.
5ــ درباره تلگرام درخواست مهاجرت )ویزای چهل( ت  /ا هیچ راهی نیست که بتوان تلگرام را قبل از
 10مرداد به تهران ارسال داشت .به نتیجهای که رسیدهایم این است که این تلگرام هیچ گاه از واشنگتن
بیرون فرستاده نشده و تحقیق باید از اداره مهاجرت و تابعیت در واشنگتن شروع شود.
تماماً سری
6ـ پرونده0328995 :ـ  201تا تاریخ  9شهریور  1378در بایگانی ضبط شود.
سری
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سند شماره )(6

سری  10شهریور  58اعضاء
به :با حق تقدم به بخش خارجه  /سانفرانسیسکو رونوشت برای تهران
از :رئیس 506755
هشدار :شامل منابع و شیوههای اطالعاتی است اس .دی .تراب ـ اس .جی .سویرل
عطف به :بخش خارجه  /سانفرانسیسکو 125280
1ـ پیرو پاراـگراف ب تلگرام مرجع پرداخت  3000دالر بابت استخدام و پاداش آزمایش دروغسنجی
تصویب میشود .با این وجود به عنوان یک شرط دیگر ما میخواهیم هنگامی این پول پرداخت گردد که
ت/ا برای مسافرت اـکتشافی خود به اروپا مسیر و موعد نسبتاً معینی را ارائه دهد .با توجه به تغییراتی که
در مسئله اخذ پاسپورت روی داده و اطالع عمومی ت  /ا از محل و فعالیتهای فعلی رابطهای مهم کردش
تصور میکنیم ٬که ارائه این چیزها اـکنون امکانپذیر باشد .ما همچنان منتظریم که ت  /ا هرچه زودتر با
آشنایان خود دوباره تماس بگیرد و در حالی که مشکالت گوناـگون در قضیه او به کرات مسافرتش را به
تأخیر انداختهاند ٬تصویب پرداخت مبلغ فوق حقیقتاً ت  /ا را مجبور میکند که طرحهای مسافرت را به
اتمام رسانده و چیزی تحویل ما بدهد.
2ـ خوشحالیم که به اطالع برسانیم که ت  /ا تالشهای خود را برای گرفتن شغل متخصص امور کردها
در رژیم ایران و چشم داشتن به تحوالتی که در این رابطه روی میدهند ٬به طور کامل کنار نگذاشته است.
همان طور که در پیامهای قبلی اظهار شد طرح برای گرفتن شغل ”ـگردآورنده اطالعات سیار“ از امکان
بازدهی خوبی برخوردار است ٬اما اساساً این کار یک چاره دست دوم برای موقعی است که ت  /ا نتوانسته
یک شغل دولتی را احراز کند .لطفاً همچنان ت  /ا را تشویق کنید به همین ترتیب )درباره قضیه( فکر کند.
این واقعیت که دادن پاسپورت به ت  /ا به آن سرعت مورد تصویب قرار گرفت شاید حاـکی از آن باشد که
ت/ا در قبال رژیم وضع خوبی دارد و تصور اینکه این امر امکان بازگشت او به ایران را با داشتن یک شغل
دولتی تقویت میکند ٬از عقل به دور نیست.
3ـ تأییدیه از آزمایش دروغسنجی در دست تهیه است .اطالع خواهیم داد.
4ـ پیرو پاراـگراف  5تلگرام مرجع ٬ما مشغول بررسی این مسئله با اداره امور بیگانگان هستیم .اطالع
خواهیم داد.
5ــ پرونده328995 :ـ  201تا تاریخ  10شهریور  1378در بایگانی ضبط شود.
تماماً سری
سری

1ـ این سند عطف به سند شماره  5میباشد.
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سند شماره
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سری
 20شهریور 1358ـ اعضاء
به :با حق تقدم رئیس رونوشت برای تهران
از :بخش خارجه  /سانفرانسیسکو 25329
هشدار :شامل منابع و شیوههای اطالعاتی است .اس .دی .تراب ـ اس .جی .سویرل
عطف به :الف ـ رئیس  ٬506755ب ـ رئیس ) 508580برای تهران ارسال نشده(
1ـ اس .دی .تراب  /ا در تاریخ  16شهریور تحت آزمایش دروغ سنجی قرار گرفت و در نتیجه هیچ
نشانهای حاـکی از اینکه وی عامل شوروی ٬عضو حزب توده یا حزب دمکرات کردستان بوده باشد به
دست نیامد .آزمایش همچنین تکذیبهای وی در مورد همکاری سری با سران حزب دمکرات کردستان
در عراق بدون آـگاهی دولت ایران ٬واینکه از هنگام اقامتش در آمریکا برای ساواـک کار نکرده واینکه طی
دوران اقامت خود در آمریکا با نمایندگان حزب دمکرات تماسی نداشته را تأیید کرد.
2ـ به همین منوال آزمایش نشان داد که او بجز خانوادهاش و اس.دی .ترمال  /اوی رابطه سری خود با
سیا را با کسی در میان نگذارده است .بعد ازخاطرهای که پیش از آزمایش به یاد آورد که آقای خرم از ت ا
خواسته بود شرح فعالیتهای خود برای شاه را بنویسد تا او این اظهارات را به تهران بفرستد هیچ نشانه
دیگری از اینکه ت  /ا در گزارش خود از مالقات  7شهریور با آقای خرم ٬صداقت و جامعیت نداشته
مشاهده نشد .آزمایش نشان داد که ت  /ا هیچ خبر نگفتهای درباره وضع اس .دی /ترمال  /ا در تهران
نداشت.
3ـ آزمایش نهائی در مورد مسئله مانعتراشی آـگاهانه در تالشهای ..............پلیس و آمریکا علیه
شورویها به طوری که در سوابق گزارش شده از ستاد آمده ٬نشاندهنده فریبه کاری )ت  /اـ م( و این نکته
بود که ت  /ا هنوز اطالعاتی را نزد خودداشت.معهذات /ا در نتیجه آزمایش دروغسنجی عنوان داشت که
در آن زمان وی فکر میکرد ساواـک نه پلیس کشوری باید با نمایندگان آمریکایی کار کند .به عالوه ت  /ا
ادعا کرد که شاه به او دستور داده بود در طرح ترور تیمسار بختیار ٬رئیس پیشین ساواـک همکاری کند و
این نسبت به عملیات مشترک اولویت داشت .وقتی که آزمایش نشان داد او باز هم فریبه کاری میکند ٬ت
 /ا یک مسئله تشریفاتی را در رابطه با نمایندگان آمریکایی مطرح کرد .آنها )نمایندگان آمریکایی( برای
جلسه دوم با ت  /ا درباره عملیات مشترک به موقع نیامدند بنابراین وی با عدم مالقات به آنها بیاعتنایی
نمود.
4ـ پرونده0328995 :ـ  201تا تاریخ  20شهریور  1378در بایگانی ضبط شود.
تمامًا سری
سری

1ـ این سند عطف به سند شماره  6میباشد.
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سند شماره
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سری
 21شهریور  58اعضاء
به :با حق تقدم به رئیس رونوشت برای تهران
از :بخش خارجه  /سانفرانسیسکو 25331
هشدار :شامل منابع و شیوههای اطالعاتی است .اس .دی .تراب ـ اس .جی .سویرل
عطف به :الف .رئیس  ٬508580ب .رئیس  ٬506755ج .بخش خارجه  /سانفرانسیسکو 25329
1ـ اس دی تراب  /ا )ت  /ا( در  16شهریور مورد آزمایش دروغسنجی قرار گرفت که نتایج آن در
تلگرام مرجع ج آمده است.
در حالی که ضرایب و مسائل ضداطالعاتی به حد کافی حل شده ٬اجتناب ت  /ا از پاسخگویی به
سئوال درباره ...............وی در یک عملیات همکاری اطالعاتی در سال  1348حداقل نشان میدهد که
 ...............آتی میتواند وجود داشته باشد و مداومت پیدا کند .پایگاه در پاراـگراف بعدی پیشنهادات خود
را ارائه داده است.
2ـ آزمایش دروغ سنجی سبب شد که اطالعات جدیدی به دست آید .یکی اینکه اعتراف کرد که به
محض بازگشتش از یک سفر خارج در سال  1354جهت تماس با رهبران اـکراد که بنا به تقاضای شاه
صورت گرفته بود ٬ت /ا بنا به دستور فرمانده ساواـک وقت تیمسار نصیری در فرودگاه به مدت  24ساعت
توقیف شده بود تا اینکه شاه دستور آزادیش را صادر کرد .وی گفت که فکر میکند که آن عده از خانواده
جاف که او با آنها در اروپا تماس برقرار کرده بود باید خبرچین ساواـک نیز بوده باشند و نصیری نیز که از
دستورات صادره از طرف مقام باال برای ت  /ا از پیش مطلع نبوده ٬از طریق آنها )خبرچینها( از سفر ت  /ا
مطلع شده بود .ت  /ا اضافه کرد که علیرغم دستور صادره توسط شاه جهت آزادی او ٬نصیری از تیمسار
هاشمی رئیس اداره هشتم ساواـک خواست تا علیه ت  /ا تحقیقاتی انجام دهد.
در رابطه با سئوال مربوط به عضویت او در حزب توده )ـکه ت  /ا سئوال را پذیرفت( ٬ت  /ا گفت که این
موضوع یک برچسب کهنه است که توسط مالمصطفی بارزانی به او زده شده است.
3ـ در رابطه با همکاری )اطالعاتی رسمی ـ م( ت  /ا با آمریکاییها در بغداد در سالهای 1343ـ
 :1338ت  /ا بیان داشت که این )همکاری ـ م( در نتیجه تماس با وابسته نیروی هوایی آمریکا و ردوبدل
نمودن غیر رسمی اطالعات در مورد وضعیت کردها آغاز شد .شاه این ارتباط را تأیید کرد و به ت  /ا
دستور همکاری داد )بنا به گفته ت  /ا شاه امیدوار بود که ازطریق این همکاری بتواندسالحهای پیشرفته و
تجهیزات پیچیدهای را برای عناصر کردی که با ایران همکاری میکردند از آمریکا بگیرد( .ت  /ا گفت که
بعدها یک سرهنگ آمریکایی به همراه نمایندهای به عنوان سخنگو )ـکه پایگاه فکر میکند اسمیورث بوده
باشد ـ ولی ت  /ا ادعا میکند که همه اسامی را فراموش کرده است( وارد بغداد گردید که ت  /ا فکر میکند
ـکه این نفر دوم عضو سیا بوده ٬ولی این موضوع هیچ گاه روشن نشد .روابط ت  /ا با این نماینده به طور
مرتب به تهران گزارش میشد و او فکر نمیکند که توجه این نماینده به وی غیر از آنچه حرفهاش ایجاب
ال تماس داشته است ت  /ا اظهار داشت که
میکرد ٬طور دیگری باشد .درباره این که آیا او با آمریکاییها قب ً
اداره دوم ساواـک ٬که محل کار او در دوران پیش از مأموریت وی به بغداد بود یک مشاور سازمان سیا
داشت که او )ت  /ا( دربارهاش فقط گفت که خیلی بلندقد بود.
ال فرستاده نشده است.
1ـ تلگرام مرجع ب سند شماره  6و مرجع ج سند شماره  7میباشد .مرجع الف برای قرارگاه تهران اص ً
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4ـ در رابطه با واقعه بین پلیس و سیا در سال  ٬1348ت  /ا بعد از ..............شماره یک ذـکر کرد که او
دستورات جعفری معاونت رئیس پلیس کشور را )مبنی بر اینکه او تماس با نمایندگان آمریکا رامعطوف به
موضوعات روسی بکند( موردتردید قرار داده بود به این دلیل که آنها را مغایر با درک خود ازوظایف اداره
اطالعات و سد راه انجام پروژههای مهمتری که توسط شاه و رئیس پلیس مبصر به عهدهاش گذاشته شود
بود )از میان آنها پروژه بدام انداختن و قتل بختیاررئیس پیشین ساواـک شایان توجه بوده است( تشخیص
داده بود .ت  /ا گفت که او به مبصر گفته بود که یا ...............جعفری در رابطه با طرح بختیار را متوقف کند
)ساواـک نیز طرح خود را در حال اجرا داشت که سرانجام همان طرح موفقیت به دست آورد( و یا اینکه
ـکاری کند که جعفری مانع او نشود .ت  /ا به مأمور مربوطه و ...............متذکر شد که به نظر او فعالیتهای
ضد روسی در ایران از وظایف ...............اداره هشتم ساواـک بوده است .ت  /ا با عصبانیت جعفری را
متهم به این میکرد که میخواسته از طریق برقرار کردن همکاری ضد روسی با سیا بتواند به طور مجانی به
آمریکا سفر کند )ـکه البته موفق هم شد(.معذالک ت /ا گفت که وی یک مالقات نیمساعته با نمایندگان سیا
در دفترش داشت و وقت جلسه بعدی نیز تعیین گردید .ت  /ا گفت که در ساعت  6/00روز تعیین شده در
دفترش حاضر شده بود ٬و دستیارش نیز درباره جلسه به او یادآوری کرد ٬تا ساعت  8/00منتظر و چشم
ال از دفترش غیبش زد تا بدین وسیله نارضایتی خود
به راه ورود میهمانان شد .در ساعت  8/30ت  /ا عم ً
ال در خور یک نظامی نبود نشان دهد .ت  /ا گفت که دیگر هیچ گاه با آن
را از دیرکرد آنها که به نظرش عم ً
نمایندگان آمریکایی مالقات نکرد ٬وپرونده راتحویل یکی از زیردستان خود که یک سرگرد بودداد و به او
ـگفت که تمام وسایل الزم برای کار خودشان را فراهم سازد .ت  /ا در ادامه گفت که از این فعالیت و میزان
پیشرفت آن خبری به دست نیاورد.
توضیح حوزه فعالیت :ناراحتی مستمر ت  /ا در رابطه با این مسئله به احتمال قوی میتواند از آنجا
ناشی شده باشد که دستوری که داده بود درباره ”تمام وسایل الزم“ یا صحت نداشته و یا عبارتی که
دلسردکنندهتر بودند بیان شده بود.
اینکه ت  /ا ...............شخصی خود را در انجام وظیفه دخالت میدهد قابل قبول و منطقی به نظر
میرسد در صورتی که جنبه خودخواهی ..............او را در نظر بگیریم .به هرحال” ٬توضیحات“ ت  /ا
 ...............با آنچه که قرارگاه تهران در سال  1348درباره رقابت فعال در آن زمان بین ساواـک و پلیس در
عملیات مربوط به شوروی شرح داده ...............میکند و به نظر نمیرسد که ت  /ا یکی از رقابتکنندگان
آن دوره بوده باشد.
5ــ نتایج مصاحبه همچنین آشکار ساخت که ت  /ا در تمام طول سالهای 1355ـ  1350احتماال در
استخدام دفتر مشاور سیاسی شاه )ژنرال پاـکروان( بوده است و نه ٬تکرار میشود نه اداره اطالعات ویژه
ال گزارش شده بود .تنها مأموریتی که وی انجام داد سفری به اروپا در سال
ژنرال فردوست آن طور که قب ً
 1354بود .استخدام در دفتر آستان قدس دکتر ولیان که ت  /ا از آن به عنوان ”پوشش“ یاد میکرد ٬ظاهراً
شغل حقیقی او بوده است )ـکه خیلی هم به گمان ماپردرآمد بوده است( .ت  /ا سفرهایی را که از طرف ولیان
به جنوب ایران کرده بود تا در مورد فساد در میان مقامات اداره کننده درآمدهای  ...............اراضـی
تحقیق به عمل آورد و هنگامی که مأمور مربوطه به ت  /ا اظهار داشت که برای آدم نااهلی )ولیان ـ م(
ـگزارش تهیه کرده بود ٬وی شانهاش را باال انداخت.
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6ـ آزمایش دروغسنجی تصویر بهتری را از مردی ارائه داده است که تقریباً همیشه به دنبال منافع
خودش بوده و قطعاً فرصت قبلی نداشته است )ولی فرصتهایی نیز برایش پیش آمده بود( تا مسیر خود را
ـکنار گذاشته و به منافع دولت آمریکابپردازد.اینکه آیا او اـکنون نیز مایل است این کار انجام دهد یا نه باید
در رابطه با شرایط گذشته و حال او در نظر گرفته شود .در حال حاضر تقریباً واضح است که ت  /ا امیدوار
ال یکی
است از طریق سیا بتواندمقداری ازموجودیهای ریالی خود در ایران را خارج کند و این خود احتما ً
از قویترین عواملی است که او را وادار کرده به دنبال یک نقش عملیاتی با ما باشد .البته ما ممکن است باز
هم بتوانیم معاملهای انجام دهیم ٬ولی روشن است که کنترل از نزدیک ضرورت خواهد داشت .طرح
”ـگردآورنده اطالعات سیار“ که در آن ت  /امدتهای مدیدی دور از دسترس ما ٬تا حدزیادی ابتکارفردی
و مستقل خود را در مورد سفرهای خارجی به کار گیرد فاصله ت  /ا با ما را شاید بیش از حد لزوم زیاد
میکند .اـگر ت /ا شغل مهمی در دولت موقت میداشت و حاضر بوداسنادی را درازاءپول نقد به ما بدهداز
نظر اخالق و استعدادهای این مرد و تناسب کنترل و امنیتی بهتر بود.
7ـ در مالقات بعد از مصاحبه آزمایش به ت  /ا گفته شد که او آزمایش را با وضع خوبی قبول شده.
مأمور مربوطه دوباره درباره سفر اـکتشافی با ت  /ا به بحث پرداخت ٬و ت  /ا قبول نمود که در صورتی که
 ...............با ابراهیم احمد پیش از عزیمت تماس بگیرد و قرار مالقاتی با او را در انگلستان ترتیب دهد٬
احتمال اینکه بتواند اطالعات چشمگیری در این اقدام اول به دست آورد ضعیف است به ت  /ا گفته شد که
تا هنگام سنجش مجدد نتایج آزمایش دروغسنجی باید تالش خود را بر آن دارد تا شماره تلفن احمد در
لندن را از طریق یکی از اقوامش به نام اشراقی در تهران به دست آورده ٬ارتباط تلفنی برقرار نماید .پیرو
تلگرام مرجع ب به ت  /ا گفته شد تبدیل وجوهات او در حال حاضر ممکن نبوده و یک امکان برای
وامگیری وجود دارد اما در صورتی که بتواند با احمد مالقاتی برقرار سازد و نشان دهد که سـفرش
ارزشمند بوده است ٬ما تهیه یک کمک حداـکثر  2000دالری به او را بررسی خواهیم کرد .که )برای اطالع
شما :حتی پیش از آزمایش دروغسنجی و مالقات بعدی آن ٬ت  /ا از فرستادن فرزندش حمید به ایران به
منظور فروش خانهاش منصرف گردیده بود .ت  /ا گفت که دختر کوچکترش میتواند این معامله را انجام
دهد .مأمور مربوطه تأـکید کرد که دختر کوچکتر وی به نام ژاله حداقل در ماه سپتامبر )حدود شهریورماه(
در تهران منتظر تماس از طرف یک مقام دولت آمریکا خواهد بود.
8ــ همچنین با ت  /ا درباره صالح بودن پاسخ وی به درخواست سرکنسول خرم مبنی بر اینکه برای
پیگیری تقاضای یک شغل مناسب در دولت جدید از طرف ت  /ا گزارش مکتوبی درباره سوابـق و
فعالیتهایش تحویل گردیده ٬به تهران فرستاده شود ٬بحث شد .ت  /ا به متصدیان پیشین شغل خرم یک
چنین خالصه سوابقی را فرستاده است و به نظر ما دولت موقت اطالعات کافی درباره او دارد و به جای
اینکه دراینجا به نوشتن خالصه سوابق بیشترپرداخته شود ٬به نظر پایگاه ت  /ا باید هرچه زودتر با ابراهیم
احمد در لندن تماس برقرار سازد ٬و منتظر رسیدن اسنادش از تهران نباشد ٬و بعد بازگردد و به ما گزارش
بدهد .تا آن زمان که ت  /ا حداقل مأموریت عملیاتی را با موفقیت انجام دهد )و یک تست دروغسنجی
دیگر چندان هم بیمورد نخواهد بود( ما یک ..............درباره استعدادهای اولیه او که تأییدکننده ادامه
صرف وقت و فعالیت در اینجا خواهیم داشت .اـگر در چند هفته آینده قرار یک مالقات با احمد امکان
نپذیرد ٬پیشنهاد میکنیم که طمع خود را کنار گذارده به قصد فراهم آوردن امکان بازگشت ت  /ا به ایران با
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او تماس ضعیفی داشته باشیم .تقاضا میشود ...............نظریات خود را ابراز دارند.
9ـ پرونده0328995 :ـ  201تا تاریخ  20شهریور  1378در بایگانی ضبط شود.

تماماً سری
سری

سند شماره )(9

سری
 27شهریور  1358اعضاء
به :با حق تقدم به بخش خارجه  /سانفرانسیسکو رونوشت برای تهران
از :رئیس 5157775
هشدار :شامل منابع و شیوههای اطالعاتی است .اس دی .تراب
عطف به :الف ـ بخش خارجه  /سانفرانسیسکو  ٬25331ب ـ بخش خارجه  /سانفرانسیسکو 125329
ال با ارزیابیهای اخیر پایگاه در
1ـ از تأخیری که در ارائه پاسخ به عمل آمد عذرمیخواهیم .ستاد کام ً
مورد اس .دی تراب  /ا )ت  /ا( در رابطه با نتایج تست دروغسنجی مطروحه در تلگرام مرجع الف موافق
است .واضح است که ابهامات قبلی رفع شده ٬ولی با شماموافقیم که آن بخشهایی از )طرح( پوششی که به
ال مفید )برای سازمان ـ م( نیستند الزم میدارند برای ت  /ا نقشی
نفع خود )ت /ا( تمام میشوند و یا کام ً
تعیین شود که بیشتر بتوان بر آن نظارت داشت.
2ـ بنابراین با پیشنهاد پایگاه )مطروحه در پاراـگراف  6تلگرام مرجع الف( موافقت میشود که ت  /ا
موظف شود ٬با ابراهیم احمد تماس گرفته سریعاً به لندن سفر کند و منتظر رسیدن محموله از تهران نشود .ما
میتوانیم پیشنهاد اجرای دومین آزمایش دروغسنجی را پس از تخلیه اطـالعات ت  /ا را در مـورد
مسافرتش مطرح نماییم.
ال آنرا رها نکردهایم( به مأموریت ت  /ا به صـورت
3ـ در قبال کاهش عالقه ما )هرچند که کام ً
ـگردآورنده اطالعات سیار که خالی ازکنترل ونظارت است ٬این امکان که اوشاید بتواند درتهران دردولت
جدید کاری به دست آورد بسیار بیشتر جلب توجه میکند .به نظر ما ت  /ا باید با خرم در زمینه اطالعاتی
ـکه وی در باره اومیخواهدبپردازد )ـکه امیدداریم باعث متهم شدن او نشود( به طور کامل همکاری کند تا
نیازهای خرم )ـکه حاال دیگر دارد از حد لزوم تجاوز میکند( برآورده شود .باید از ت  /ا بخواهیم که به
خرم وانمود سازد در وضع فعلی خود بیحوصله و بیقرار است و اشتیاق دارد تا هرچه زودتر با احراز یک
مقام رسمی به ایران بازگردد.
4ـ پرونده328995 :ـ  201تا تاریخ  27شهریور  1378در بایگانی ضبط شود.
تماماً سری
سری

1ـ تلگرام مرجع الف سند شماره  8و مرجع ب سند شماره  7میباشد.
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سند شماره )(10

سری  5مهر 1358ـ اعضاء
به :رئیس رونوشت برای تهران

از :بخش خارجه  /سانفرانسیسکو 25424
هشدار :شامل منابع و شیوههای اطالعاتی است .اس .دی .تراب
عطف به :الف :بخش خارجه  /سانفرانسیسکو  ٬25331ب :بخش خارجه  /سانفرانسیسکو ٬25329
ج :رئیس 515775
ال موقعیت فعلی اس .دی .تراب  /ا )ت  /ا( گزارش میشود:
1ـ ذی ً
تا تاریخ  29شهریور ت  /ا همچنان سعی داشته شماره تلفن ابراهیم احمد در لندن را به دست آورد .او
چند بار به خالقی ٬داماد احمد تلفن کرده ٬هر بار پاسخ شنیده که خالقی به دریای خزر رفته است .او
همچنین سعی کرد که شماره تلفن احمد را ازطریق ـکهروم )نام اولش مشخص نیست( که از مأموران پیشین
ساواـک بوده و اـکنون در لندن زندگی میکند ٬به دست بیاورد .او چند بار به مأمور مربوطه خبر داده که
ـکهروم سه ماه پیش از سانفرانسیسکو عبور کرده تا بایک خویشاوندخود دراینجا به نام ابول بلوغی دیدار
ـکند ٬وت /ا در آن موقع ...............که ـکهروم به ت /ا گفته یک مأمور سابق دیگرساواـک به نام عمانی )نام
اولش مشخص نیست( نیز در لندن زندگی میکند )ت  /ا عمانی را از ..............هنگامی که هر دو در بخش
ـکردی ساواـک بودند به یاد دارد( .ت  /ا فکر میکند که ...............از طریق ـکهروم به )احمد یا عمانی ـ م(
دسترسی پیدا کند و شماره احمد را مخصوصاً از عمانی بپرسد.
ال گزارش نشده
ال از ت  /ا درباره تماسی که در اینجا با ـکهروم داشته و قب ً
)توضیح پایگاه :ما قصد داریم مفص ً
بازجویی کنیم .سوابق موجود درباره ـکهروم و عمانی درخواست میشود(.
2ـ ت  /ا همچنین گزارش داده که دختر کوچکش ژاله بناست به تماسی که قرارگاه درباره مدارکش
خواهد داشت جواب دهد .او )ژاله( ویزای توریستی گرفته و قصد داشته همراه مادرش در  14مهر تهران را
ترک کند )در صورتی که مادرش توسط ت  /ا ویزای مهاجرتی بگیرد( .چون مادرش )همسر ت  /ا( از
ـکنسولگری خبری نشنیده ..............٬غیرمحتمل است که ...............آنها در  14مهر عازم آمریکا شوند.
به هر حال ...............آن موقعیت ادامه خواهد یافت و اـگر ژاله بدون ...............به ت  /ا خواهیم گفت که
همان دستورالعملهایی که به ژاله داده به دختر بزرگترش ژیال داده شود و 00 ...............شماره تلفن و
نشانی ژیال را به قرارگاه )تهران( اطالع خواهیم داد.
3ـ ت  /ا در تدارک نوشتن  CVبرای سرکنسول ...............هیچ خبر رسمی دیگری از...............
شنیده نمیشود.
4ـ پرونده0328995 :ـ  201تا تاریخ  5مهر  78در بایگانی ضبط شود.
تماماً سری
سری

سند شماره )(11
1ـ نبیعی صبح ...............تحویل مدارک پدرش ...............در چه روزهایی میتوان مالقات کرد٬
دخترش ...............همان بعد از ظهر ...............مأمور مربوطه با دخترش مـالقات کـردو...............
خاطرات روزانه  /دفترچههای تلفن و پوشه یادداشتها و) ...............ـکه به فارسی ٬عربی و کردی با هم و
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با ”رمز“ شخصی پدرش نوشته شده بود( ...............تمام آنها در  24مهر به وسیله..............................
شماره  7194به ستاد ارسال شد .هنوز گزارشی که یکی از اعضای خانواده طالبانی درباره اوضاع جاری
ـکردها نوشته وصول نشده است.
2ـ سپس دخترش مأمور مربوطه را به یک گفتگوی طوالنی درباره مناسبات ایران و آمریکا منجمله
 ...............کشاند1 ...............
سند شماره )(12

سری
 3آبان  ٬1358تلگرام غیرفوری
به :بخش خارجی  /سانفرانسیسکو ٬رونوشت تهران.
از :واشنگتن 540443
عطف به :الف ـ بخش خارجی سانفرانسیسکو  ٬255 (00) 9ب ـ رئیس  ٬525744ج ـ رئیس 515775
د ـ بخش خارجی  /سانفرانسیسکو  ٬25331ه ـ بخش خارجی  /سانفرانسیسکو 225118
موضوع :اخطار ـ شامل منابع و روشهای اطالعاتی است ـ اس .دی .تراب ـ وضع اس ٬دی .تراب  /ا
ال طوالنی شده بود مطالعه
1ـ با دریافت تلگرام مرجع الف پرونده اس .دی .تراب  /ا )ت  /ا( را که قب ً
ـکرده و با نظر به تالشهای دیگرمان در قبال هدفهای کرد ما مشغول بررسی مجدد آینده روابطمان با این
قضیه و فایده عملیاتی که میتوان ازوی توقع داشت٬هستیم .هنگامی که در بهمن ماه  1357برای اولین بار
قضیه )ت  /ا( پیش آمد درباره فعالیتهای اـکراد اطالعات کمی داشتیم و منابعمان نیز کمتر بودند .تصور
میشد که سوابق ٬مهارت و رابطهای ت  /ا ٬به طور بالقوه موارد مهم کمبود را هم در زمینه خبرگیری
اطالعاتی و هم عملیات ٬ما پر کنند و ما در آن زمان بابت جوابهای سریع وحرفهای پایگاه به مسائل ما و
بابت قضیه ت  /ا تقدیر به عمل آورده و هنوز هم تقدیر به عمل میآوریم.
2ـ همانگونه که پایگاه خبردارد از آن هنگام روند این قضیه به علت تغییرناپذیری هدفی که در رابطه
با ایران انتخاب شده به طور قابل مالحظهای رو به کندی گذاشته و طی این فاصله زمانی ما توانستهایم
منابع دیگری را در رابطه با فعالیتهای اـکراد فراهم کنیم .گزارشهایی که از این افراد به دست میآید مبدایی
برای زیر نظر داشتن وقایع کردستان به دست میدهند .با آنکه احاطه ما به این هدف )وقایع کردستان ـ م(
آنچنانکه مطلوب ما بود نیست نگرانی ما در موردتوانایی ت  /ا در گزارشگری نسبت به مسائل کردها این
است که وی هنوز به طورواقعی دست به کار نشده ووقتی هم که دست به کاربشود٬این طور به نظرمیرسد
ـکه در خیلی از همان زمینههایی گزارش خواهد داد که سایر منابع فعاالنه از آن گزارش میدهند .به عنوان
یک قضیه قابل ذـکر در این رابطه ٬توجه کنید به تذکری که در تلگرام مرجع ه داده شده بود مبنی براینکه ت
 /ا سعی دارد با هویت الف تماس بگیرد تا دفترچه و کتابهای آدرس خود را از تهران ...............تا بتواند
آن تماس را برقرار کند ما را به این باور منتهی میکند که ت  /ا آن چنان که ما امید داشتیم با جنبش کردها
مرتبط نیست .هویت الف .سی .آ .تومیک  19 /یک کرد بسیار سرشناس است که سایر کردها در پیدا
ـکردنش با هیچ اشکالی مواجه نمیشوند وارتباط گزارشگری خود را با سیا از سر گرفته است .به عالوه ما
با اس .دی .جانوس ) 20 /هویت ب ( که ت  /ا مایل است از وی به عنوان منبعی برای کسب خبر در مورد
1ـ این سند از درون دستگاه پودرکنی بیرون کشیده شده ٬لذا قسمتهایی از سند از بین رفته و در ترجمه به جای آنها نقطهچین گذارده شده است.
2ـ تلگرامهای مرجع الف و ب به دست نیامدهاند .مرجع ج سند شماره  ٬9مرجع د سند شماره  ٬8مرجع ه سند شماره  1میباشد.
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رابطهای مختلف کرد خود استفاده کند ٬در ارتباط مستقیم هستیم .رابطه و دسترسی اس .دی .جانوس /
 20به جامعه کرد خیلی جدیدتر از دسترسی ت  /ا است و معتقدیم که الاقل از بخش ساواـک او گزارشگر
پرثمرتری خواهد بود .خالصه در حال حاضر فکر میکنیم که ت  /ا را میتوان به طرز سودمندانهتری به
سمت هدفهای دیگری متوجه کرد و باید ت  /ا راواداشت که از تالشهای خود برای فعالیت در جهت کسب
اطالعات در مسائل مربوط به کردها کناره گیرد.
3ـ ما هنوز مایلیم که پایگاه را ترغیب کنیم که در صورت امکان ت  /ا را متوجه کسب اطالعات در
سایر موارد مربوط به ایران کند .ما هنوز به امکان اینکه ت  /ا در دولت موقت ایران خصوصاً در سازمان
اطالعاتی جدید مجدداً موقعیتی به دست آورد خیلی عالقمند هستیم و همان طور که تلگرام مرجع ج
خاطرنشان میسازد این را به عنوان جالبترین راه چاره میدانیم ٬چارهای که منجر به تأمین مسـائل
ـگزارشی مهم در خبرگیری خارجی خواهد شد .از نظریات پایگاه در مورد بهترین نحوه دستیابی به این
مقصود با التفات به این نکته که ممکن است در انتها صالحیت ت  /ا برای چنین عملیاتی مورد تردید قرار
بگیرد ٬استقبال میکنیم.
4ـ پرونده 328995ـ  201تا تاریخ  4آبان  1378در بایگانی ضبط شود.
تماماً سری
سری

سند شماره )(13

سری
 3آبان  58تلگرام غیر فوری
به :بخش خارجی  /سانفرانسیسکو رونوشت برای تهران
از :واشنگتن 540461
از :شعبه ایران رونوشت برای بخش خارجی  / 3 /سانفرانسیسکو
اخطار  /شامل منابع و روشهای اطالعاتی است ـ ا س .دی .تراب  /ا
وضع اس .دی .تراب  /ا سی .ا .تومیک
عطف به :واشنگتن 1540443
1ـ هویت الف :علی هومن قاضی
هویت ب :جمشید عمانی2
2ـ پرونده328995 :ـ  201تا تاریخ  3آبان  1378در بایگانی ضبط شود.
تماماً سری
سری

1ـ تلگرام مرجع سند شماره  12میباشد.
2ـ با توجه به سند شماره  12معلوم میشود که علی قاضی و جمشید عمانی دو جاسوس سیا در رابطه با امور کردی هستند .نام رمز علی قاضی٬
سی .آ .تومیک  19/و نام رمز عمانی ٬اس .دی .جانوس  20 /میباشد.
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سند شماره

)1(1

سری  28فروردین  1358اعضاء
به :بن با حق تقدم رونوشت برای آلمان ٬تهران ٬وین
از :رئیس 420311
اخطار :شامل منابع و روشهای اطالعاتی است ـ حساس سی .آ .تومیک
عطف به :بن ) 80198ارسال نشده و الزم نیست(2
1ـتقریباً هرگونه توضیحی که سی .آ .تومیک ) 19 /آ ) (19 /مشخصات برای تهران فقط ارسال شده(
بتواند در مورد حزب دمکرات کردستان ٬چه درداخل و چه در خارج از ایران بدهد ٬مورد عالقه میباشد٬
لطفاً نام منابع فرعی را مشخص نمائید) .خواستار پاسخ به سئواالت زیر هستیم( مشخصاً در مورد ایران:
الف :چه کسی حزب دمکرات کردستان را در ایران رهبری میکند و افراد دیگر رهبری چه کسانی
هستند.
ب :ساخت حزب چگونه است ٬چه در داخل و چه در خارج ایران.
ج :رابطه حزب با احزاب مشابهش در عراق ٬سوریه و ترکیه چگونه است؟
د :رابطهاش با حزب کمونیست عراق چگونه است؟
ه :آیا قاسملو عضو حزب کمونیست عراق است؟ در این صورت آیا او نماینده حزب کمونیست عراق
در حزب دمکرات کردستان است؟
و :آیا حزب دمکرات کردستان شاخه نظامی دارد؟ اـگر دارد چه کسی آنرا رهبری میکند؟
ز :رابطه بین حزب دمکرات کردستان و سازمان آزادیبخش فلسطین چگونه است؟
ح :رابطه بین کردهای ایران و حزب توده چگونه است؟
در مورد عراق:
الف :وضعیت تماس بین کردهای عراق و اعضای حزب کمونیست عراق چگونه است؟ آنها چگونه
فعالیتهایشان را با گروههای کرد کشورهای همسایه نظیر ایران و ترکیه هماهنگ میکنند؟
ب :اتحاد شوروی در مسائل کردستان هیچ نقش دارد؟ اـگر دارد ٬چه نقشی؟
ج :چه نوع کمکهایی و به چه مقداری توسط لیبی برای گروههای کرد فراهم میشود؟
در مورد ترکیه:
الف :قدرت کمی کردهای ترکیه در آلمان چقدر است؟ آیا آنها به نحوی سازمان داده شدهاند؟
ب :آیا هیچ گروه کرد طرفدار عمل سیاسی و انقالبی در آلمان وجود دارد؟
 -1اسناد این بخش مربوط به تماسهای فردی به نام علی )هومن( قاضی با مأمورین سیا میباشد .از قرار معلوم او پیش از انقالب اسالمی نیز با
سیا رابطه داشته ٬ولی مدتی در این ارتباط وقفه حاصل میشود و پس از پیروزی انقالب اسالمی با مطرح شدن مسائل کردستان این رابطه تجدید
میگردد .علی قاضی پیش از انقالب از اعضای سفارت شاهنشاهی در آلمان غربی بود .قاضی از آن جهت مورد توجه سیا بود که از یک خانواده
سرشناس کرد و دارای رابطهای فراوانی بود .نام رمز علی قاضی در اسناد سیاسی .آ .تومیک 19 /بود ٬که در بعضی اسناد مختصر آن به شکل
ت ٬19/آ ٬19 /سی ٬19 /به آن اشاره شده است.
در ضمن این پرونده ٬اسنادی هم به فردی به نام سردار جاف مربوط میشوند که از سران ایل جاف ٬برادر ساالر جاف نماینده معدوم مجلس
شورای ملی و شوهر خواهر علی قاضی میباشد .در یکی از اسناد به سردار با نام رمز اس .دی .دیز  /ا اشاره شده است.
ال برای قرارگاه
2ـ این تلگراف که سند حاضر به آن عطف شده در دسترس ما نیست و از جمله درون پرانتز مشخص میشود که این تلگراف اص ً
تهران ارسال نشده است.
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ج :آیا این گروهها در جنبشها و فعالیتهای کردها در دیگر کشورها مشارکت دارند؟
د :آ 19 /در ترکیه با چه کسی در ارتباط است؟
ه :آیا این کردهای ترکیه از لحاظ سیاسی فعال هستند؟
و :بین کردهای ایران ٬عراق ٬ترکیه و سوریه چه رابطهای موجود است؟
2ـ برای وین :از مطالب فوق میتوان در رابطه با اس .دی .گابل استفاده نمود1.
3ـ پرونده 0306414ـ  201تا تاریخ  27فروردین  1378در بایگانی حفظ شود.

سند شماره )(2

تماماً سری
سری

سری  20مرداد  1358اعضاء
از :رئیس 493084به :تهران رونوشت برای بخش خبرگیری داخلی  /ستاد ٬بخش خبرگیری داخلی /
شیکاـگو ٬سنگاپور
اخطار :شامل منابع و روشهای اطالعاتی است
1ـ در نتیجه مالقات بین مأمور ستاد و رابرت مککی برنز رابط بخش خبرگیری داخلی ٬ماتوانستهایم
فردی را در تهران شناسایی کنیم که ممکن است قرارگاه او را سودمند بیابد ٬ما درک میکنیم که این انحراف
از عرف معمول مبنی بر عدم تحمیل طرحهای جدید عملیاتی به قرارگاه است .ولی معتقدیم که شما با ما
موافق خواهید بود که این مورد دارای امکانات منحصر به فرد بالقوه است.
2ـ برنز از اوائل  1355تا آذرماه  1357مدیر شرکت اف .ام .سی .در تهران بود .او در جریان مأموری
در آنجا چندین رابط عالیرتبه در بخشهای کشاورزی ٬نظامی و تجاری دولت ایران فراهم کرد .وی به
هنگام عزیمتش از تهران در اواخر  1357هنری سنت مارتین تبعه ـکانادا را به عنوان مسئول عملیات
شرکت اف .ام .سی در ایران به جای گذاشت و هنری سنت مارتین عملیات آن شرکت را در آنجا ادامه داده
و چند تن از آن رابطها را حفظ کرده است .از آن مهمتر گفته میشود که سنت مارتین طی چند سال گذشته
رابطهای متعددی در جنبش کردها فراهم کرده است .او این رابطها را از طریق زن آذربایجانیش که به نوبه
خود اقوام کرد فراوانی دارد به دست آورده است .درخواست این رابطهای کرد بود که سنت مارتین را
واداشت تا از طریق برنز اقدام به تماس با ما نماید.
3ـ سنت مارتین که  30سال دارد از اهالی ـکبک و فارغالتحصیل دانشگاه مونترال بوده و در سال
 1976به همراه همسر ایرانیش وارد ایران شد .او در تهران تا تابستان  ٬1978هنگامی که به استخدام
شرکت اف.ام .سی درآمد ٬مشاغل گوناـگونی رااختیار کرد .سنت مارتین طی سه سال اقامت خود در تهران
عالقمند به تحقیق در مورد مردم کرد شده است و از طریق همسرش رابطهای متعددی برای خود به دست
آورده است .درخرداد 1358او و همسرش برای چند هفته به کردستان سفر کردند و با چند رهبر مهم کرد٬
منجمله رحیم سیف قاضی مالقات کردند .سیف قاضی به همراه دیگر اعضای فامیل قاضی به سنت مارتین
ـگفتند که خواستار کمک او هستند تا به قدرتهای غربی پیام دهند که نهضتشان محتاج یاری غرب است و
1ـ از این جمله معلوم میشود که اس .دی .گابل یکی از جاسوسان سیا است که در وین )اطریش( به سر میبرد.
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آنها در تالش جهت تضمین آن کمکها مایلند راهی برای ارتباط با غرب باز کنند .به گفته سنت مارتین این
ـگروه که شامل محمود و صدر قاضی هم میشد ٬مدعی طرفداری از شیخ عزالدین حسینی بودند و اظهار
داشتند که خواستاراستقالل کردهانیستند ٬بلکه فقط خواهان خودمختاری در حد معقولی در حیطه کشور
ایران میباشند .آنها به دلیل عدم اعتمادشان به اعمال شوروی که در سال  1326منجر به سقوط جمهوری
ـکرد مهاباد شد ٬نمیخواستند حمایتهای شوروی را برای کوششهای خود خواستار شوند و این گروه مایل
نیست خود را با بارزانیها متحد کند ٬زیرا تقریباً به همان اندازه شوروی به آنها بیاعتمادند.
4ـ همان گونه که قرارگاه اطالع دارد ٬هیچ یک از این موارد جدید نیستند ٬زیرا سی .ا .تومیک  19 /از
فروردین  1358مشغول ابالغ همین پیام بوده ٬اما این امکان هم وجود دارد که با استفاده جستن از یک
خارجی مقیم تهران که ممکن است رابطهای نسبتاً خوبی در جنبش کردهای ایران داشته باشد ٬راه نفوذی
به درون آن جنبش فراهم کرد .سنت مارتین ممکن است ازچندین نظر دیگر نیز جالب توجه باشد .زیرا که
به گفته برنز ٬فارسی وی عالی است و به فرانسه زبان مادری خود و انگلیسی تکلم میکند ٬اـگـرچـه
انگلیسیش لهجهای سنگین دارد .به گفته برنز اـگر او تقاضا بکند سنت مارتین حاضر به همکاری با سیا
خواهد بود و قصد دارد تا مدت مشخصی در ایران بماند .البته الزم خواهد بود که برای استفاده از سنت
مارتین از مراحل تأییدیه شرکت و ـکانادا بگذریم و تصور میکنیم که حداقل سه تا چهار هفته طول خواهد
ـکشید تا بتوانیم مراحل اداری یا تأییدیههای الزم را تکمیل کنیم .اـگر برای شما جالب است هم اـکنون طی
آن مراحل را شروع کنیم .نظر ما این است که تماس اولیه با سنت مارتین برای سنجش مقدماتی و در
صورت ممکن استخدام و آموزش وی قبل از تحویلش به قرارگاه ٬در نقطهای خارج از تهران باشد .اما
ممکن است چارههای دیگری منجمله تماس اولیه در تهران وجود داشته باشد ٬از نظریات شما استقبال
میکنیم.
5ــ پرونده :بخش خبرگیری داخلی قضیه  062638تا تاریخ 19مرداد  1378در بایگانی ضبط شود.
تماماً سری
سری

سند شماره )(3

سری  10شهریور  58اعضاء
به :بن رونوشت برای آلمان ٬برلین ٬تهران
از :رئیس 506363
اخطار :شامل منابع و روشهای اطالعاتی است .سی .ا .تومیک 19 /
عطف به :بن 184016
1ـ بابت تالشهای داخلی که نمایانگر پیشرفت خوبی در قبال این قضیه همواره مشکل است ٬بسیار
متشکریم .سی .ا .تومیک ) 19 /سی  (19 /نسبت به عدم حمایت دولت آمریکا از جنبش ناسیونالیستی
ـکرد طی بهار سال  58خشمگین بود و بدون شک حاال حتی انگیزه بیشتری برای سرخوردگی دارد.
2ـ به هرحال قضیه سی  19 /و دسترسی طبیعی او هنوز از لحاظ عالقه ما دارای اولویت است و ما
مایلیم که یک بار دیگر با استفاده از والتر جی.نویکوفسکی شانس خود را درباره وی بیازماییم ٬چرا که به
ال در دست نیست.
1ـ تلگرام بن  84016فع ً
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دلیل سابقهاش در ایران و فارسی دانستنش ممکن است بتوانیم ارتباط را ادامه دهیم .بنابراین با ورود
طرف دوم )یعنی سی  (19 /در فاصله  10تا 17شهریور برای نویکوفسکی مأموریت موقت در بن پیشنهاد
میشود تا با سی  19 /مالقات کند و حد تمایل او را به ادامه رابطه خود با سیا در حیطه تنگناهای
سیاستهای جاری دولت آمریکا معین نماید .در  13شهریور  58تاریخ قطعی سفر را اطالع خواهیم داد.
متشکر میشویم که بن حد دسترسی به سی  19 /و تمایل او به مالقات مجدد با نویکوفسکی را معین
نمایند.
3ـ پرونده0306414 :ـ  201تا تاریخ  10شهریور  1378در بایگانی ضبط شود.
سی  19 /و تمایل او به مالقات مجدد با نویکوفسکی را معین نمایند.
تماماً سری

سند شماره

)1(4

طبقهبندی گزارش سری
ـکشور :ایران  /شوروی
هشدار :شامل منابع و شیوههای اطالعاتی است .غیر قابل رؤیت برای بیگانگان غیر قابل رؤیت برای
پیمانکاران و مشاوران پیمانکار پخش و اقتباس خبر تحت نظر تهیه کننده است.
منبع :عضو یک خانواده سرشناس کرد که روابط دیرینهای با سران کرد دارد .معهذا تماسهای وی با این
سران کرد در حال حاضر محدود است و اخبار اوتاـکنون به وسیله گزارشهای دیگرتأیید نشدهاند .قابلیت
اطمینان به این منبع مشخص نشده است.
موضوع :دیدار یک هیئت نمایندگی از اتحاد شوروی )تاریخ خبر :اوائل شهریور (58
1ـ یک هیئت شش نفره به نمایندگی حزب دمکرات کردستان و سایر دستههای کرد دراواسط شهریور
 1358به مسکو رفته تا با مقامات شوروی درباره تدارکات برای جنبش ناسیونالیستی کردها و هماهنگی
با آن گفتگو کند ..............مقامات همراه هیئت شناخته شده نیست ٬اما به هر حال هیچ یک از چهرههای
اصلی جنبش کردهای ایران که بسیاری از آنان به دنبال ترک مراـکز تجمع مردم کرد ایران در عراق به سر
میبرند ٬در آن هیئت نیستند .با این وجود سران مذکور به این هیئت اختیار دادهاند برای اینکه امکان و
راههای پشتیبانی سیاسی ٬مالی و تسلیحاتی شوروی از جنبش خود را بررسی کند .روی آوری به سوی
شوروی تاحدی انعکاس این دیدگاه رایج کردهاست که آمریکا وقدرتهای غربی تصمیم گرفتهانداز دولت
تهران حمایت کنند و آنها دوباره باید برای کسب حمایت خارجی الزم برای به دست آوردن خودمختاری
در محدوده کشور ایران به سمت شمال رویگردان شوند.
2ـ به دست آمده در  19شهریور .1358
1ـ این سند که از لحاظ شکل با گزارشهای قبلی تفاوت دارد گزارش خبری میباشد .در این گزارشها از نام منبع و جزئیات عملیاتی چیزی نوشته
نمیشود ٬بنحوی که سیا بتواند به وسیله آنها اطالعاتی را که به دست میآورد به مقامات مختلف دولت آمریکا یا سازمانهای اطالعاتی کشورهای
همپیمان یا وابسته به خود برساند .اطالعاتی که در این گزارشها درج میشوند ٬غالباً همراه با یک معرفی کلی منبع گزارش و حد اطمینان بـه
ـگفتههایش و محل اخذ گزارش میباشند .البته گاهی برای مخفی داشتن هرچه بیشتر منبع و شیوههای به کار گرفته شده ٬منبع و محل و تاریخ اخذ
ـگزارش به طور جعلی و دروغ نوشته میشود .همراه هریک از این گزارشها که به قرارگاههای سیا میرسد یک صفحه راجع به جزئیات عملیاتی
تهیه گزارش میآید که درباره آن در پاورقی سند شماره  19توضیح داده خواهد شد.
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3ـ انتشار از حوزه فعالیت :به آنکارا ٬استانبول و تهران فرستاده شد.
طبقهبندی گزارش :سری .هشدار :شامل منابع و شیوههای اطالعاتی است .غیر قابل رؤیت برای
بیگانگان .غیر قابل رؤیت برای پیمانکاران یا مشاوران پیمانکار .پخش و اقتباس خبر تحت نظر تهیه
ـکننده است.
سند شماره )(5

سری  29شهریور  58اعضاء
به :فوری به بن رونوشت برای آلمان ٬اشتوتگارت ٬تهران ٬آنکارا ٬استانبول.

از :رئیس 517454
اقدام شبانه بن.
هشدار :شامل منابع و شیوههای اطالعاتی است ـ سی .آ .تومیک
عطف به :الف ـ بن  ٬84660ب ـ رئیس  ٬515091ج ـ بن 84421
1ـ فکر میکنیم که تلگرام مرجع ب جواب تلگرام مرجع ج را بدهد .اـگر شما در ...............تلگرام
مرجع ب نیستید) ٬اطالع میدهیم( که آن تلگرام پیشنهاد تلگرام مرجع را تصویب میکند که درابتدا 7500
مارک برای هزینههای سی .آ .تومیک  19/ازاردیبهشت  58تا شهریور  58براساس نرخ ماهیانه 1500
مارک پرداخت شود ٬و یک دوره آزمایش دیگر از مهر تا دی با همان نرخ برقرار گردد.
2ـ پرونده0306414 :ـ  201تا تاریخ  29شهریور  1378در بایگانی ضبط شود.
تماماً سری
سری

سند شماره )(6

سری
تاریخ 21 :شهریور  58اعضاء
از :بن  84421به :با حق تقدم به رئیس رونوشت برای آلمان ٬آنکارا ٬استانبول ٬تهران ٬اشتوتگارت
هشدار :شامل منابع و شیوههای اطالعاتی است ـ سی .آ .تومیک
عطف به :بن  7775) 84420ـ 1(EGN
1ـ گزارش مرجع در جریان دو مالقات با سی .آ .تومیک ) 19 /سی  (19 /به دست آمد که طی آنها
عمده وقت ٬صرف شکل دادن به جزئیات همکاری آیندهاش با سیا شد .اصل توافق این است که سی 19 /
هر دو هفته یک بار طی یک ”دوره آزمایشی“ سه ماهه با همکارنویکوفسکی مالقات میکند و خبرهایی
را که درباره دامنه و ماهیت جنبش کردها توانسته از ابطهایش در داخل و خارج ...............به دست
ال واقف است به اینکه هیچ احتمال حمایت آمریکا از جنبش وی
بیارود در اختیار میگذارد .او اـکنون کام ً
وجود ندارد .به این ترتیب همکاری سی  19 /براساس تمایل وی به ارائه قضیه از لحاظ جنبش وی به
عنوان یک کانال )ارتباط( شخصی با غرب و مجرای کمک مالی شخصی مبتنی میباشد .مأمور مربوطه به
طور موقتی پذیرفت که ماهانه  1500مارک آلمان بابت هزینهها )ـکه شامل صورت حساب ماهانه ٬از
1ـ تلگرام بن  84420که گزارش خبری )7775ـ  (EGNاز آن اخذ شده به دست نیامده است .احتمال دارد این گزارش خبری سند شماره )(4
باشد که در مالقات روز  19شهریور به دست مأموران سیا رسید.
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تاریخ اردیبهشت  1358نمیشود( به سی  19 /بپردازد و این روال در سه ماه آینده ادامه یابد .پس از این
ال تعدیلی به عمل خواهد آمد .سی 19 /
مدت پس ازتجدیدنظر در بازدهی و وضع مناسبات فیمابین احتما ً
میداند که این یک تعهد قطعی نیست و منتظر اولین مالقات خود با همکار نویکوفسکی است تا این
ترتیبات را تأیید کند .پایگاه پیشنهاد میکند مأمور پایگاه اشتوتگارت ـکیث .ال .تولرنی مأمور مربوطه
سی 19 /شود و پیشبینی میکند موعد مالقات بعدی  29شهریور باشد .طبیعت بسته قاطبه کرد ناحیه بن
و کلن امکان مداخله مأمور پایگاه بن را نفی میکند.
2ـ سی 19 /بسیار ازرویدادهای کردستان افسرده است و از اینکه با عدم اقدام دولت آمریکا در قبال
تعقیب و آزار کردهای ایران مواجه شده خشمگین میباشد .او تاـکنون سه تن از افراد خانوادهاش را در
جنگ ...............خلخالی از دست داده و نسبت به آینده نزدیک که به نظرش ...............میباشد بدبین
است1...............
سند شماره )(7

سری
 31شهریور  1358اعضاء
به :بن با حق تقدم ٬رونوشت برای تهران
از :رئیس 518777
اخطار :شامل منابع و روشهای اطالعاتی است ـ سی .آ .تومیک
عطف به :بن 284621
1ـ توافقی که بین سی .آ .تومیک ) 19 /سی  (19 /و نویکوفسکی تا تاریخ شهریور  1358حاصل شد٬
این است که ما بابت هزینه تماسهای تلفنی یا شخصی وی با طعمههای کرد مورد نظر ماهانه  1500مارک
آلمان به وی بپردازیم و از آنجایی که وی این کار را ازفروردین  1358تامرداد وشهریور  1358که دوباره
با وی تماس گرفتیم انجام داده است ٬ما آن هزینهها را )نرخ  1500مارک آلمان در ماه( از اردیبهشت تا
شهریور  ٬1358تأمین مینماییم .نویکوفسکی در فروردین  1500 ٬1358مارک آلمان به او پرداخته
است.
همچنین از مهرماه تا آذرماه را نیز به عنوان بخشی از یک ”دوره آزمایشی“ تکمیلی جهت تشخیص
سودمندی اطالعات وی ماهانه مبلغ  1500مارک آلمان به وی میپردازیم .سی ـ  19در ازای پولی که
دریافت میکند ٬موافقت نموده که هر دو هفته یکبار با مأموری از سیا مالقات نموده تا احتیاجات ما را
پاسخگو باشد.نویکوفسکی و سی 19 /موافقت کردند که ما در آخر آذرماه اطالعات تهیه شده را بررسی
و بر طبق آن ”اضافه هزینه“ وی راتنظیم نماییم .جهت گرفتن این پول نه الزم است که صورتحساب تهیه
شود و نه اینکه او مجبور است حساب هزینهها را پس بدهد.
2ـ امیدواریم این تلگرام موضوع را روشن کند .در مورد این قضیه تشکر میشود.
3ـ پرونده  306414ـ  201تا  30شهریور  1378در بایگانی ضبط شود.
تماماً سری
سری

1ـ صفحه دوم این سند هنوز به دست نیامده است.
2ـ این تلگرام هنوز به دست نیامده است.
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سند شماره )(8

سری  3مهر  58ـ اعضاء
از :اشتوتگارت  17937به :با حق تقدم به رئیس ٬بن رونوشت برای آلمان ٬تهران ٬آنکارا ٬استانبول
هشدار :شامل منابع و شیوههای اطالعاتی است ـ حساس .سی .آ .تومیک
عطف به :بن 184660
1ـ کیث ال.تولرنی مطابق برنامه مالقات آشنایی خود را باسی .آ.تومیک )19 /ت  (19 /به تاریخ 20
سپتامبر  1979در ساعت  19/30در اتاق  1005هتل اینترکنتینانتال کلن برگزار نمود .این مالقات تقریباً
چهار ساعت طول کشید و مبلغ  7500مارک آلمان برای حدفاصل اردیبهشت  58الی شهریور  58با نرخ
ماهانه  1500مارک آلمان بابت ”هزینهها“ به ت 19 /پرداخت که او با نام مستعار عادی خودقبض دست
نوشته را امضاء نمود .موافقت شد که مالقاتها برای مدت آزمایش سه ماهه یعنی از مهر تا آذر ادامه یابد و
ماهانه مبلغ  1500مارک آلمان بابت ”هزینهها“پرداخت گردد .مالقات بعدی در  27سپتامبر خواهد بود.
هیچ اشکال امنیتی مشاهده نگردید.
2ـ محیط :تولرنی صحبت را با تأـکید بر سن خود )ـکه مختصری باال رفته( و سابقه طوالنی خود در
ناحیه شروع کرد با اشاره به این نکات که از کردستان دیدار کرده٬اطالعش از تاریخ کردهاچقدراست واز
این قبیل .آنگاه وی افزود که قصد دارد هرگاه الزم باشد با ت  19 /مانند یک پدر صحبت کند و این برای
خیر خودت  19 /خواهدبود .آنگاه وی شروع به سئوال ازت  19 /درباره جدیتش در مسائل کردی نمود
و به مالیمت اشاره نمود که ت  19 /پس از طی دوران بلوغ خود با ناسیونالیسم کردی کم ارتباط داشته و
ضمناً از پدر ت  19 /و مشی او تمجید کرد .تولرنی این مقدمه را با ابراز عالقه فردی خود به کردها و
طرفداری خود از خواست ت  19 /در کمک به مردمش خاتمه داد .تمام اینها با عکسالعمل خوب روبرو
شد.
3ـ مقاصد :آنگاه تولرنی مسئله اینکه از ت  19 /چه میخواهد را مطرح کرد .علیرغم خواستهای ت /
 ٬19ما دراینزمان هیچ قصدنداریم با پول و اسلحه به ناسیونالیسم کردی کمک کنیم وت  19 /بایداز علل
این امر آـگاه باشد .بعالوه مانمیخواهیم ت  19 /حتی برای دیدار به صورت ”مخفی“ به کردستان بازگردد
ال برای همه مشکالت بیشتری را ببار خواهد آورد .او با تأمین اطالعات صحیح درباره
زیرا این احتما ً
رویدادهای آنجا و نحوه کنترل رویدادها میتواند به بهترین نحو به کشور خود خدمت کند .این قدم اول و
اصلی بود .ت  19 /اظهار کرد که خط مشی ما را درک میکند هرچند که آنرا دوست ندارد و یک مدت
آزمایش سه ماهه امتحان خوبی خواهد بود .آنگاه وی وارد سخنرانی طوالنی در این مورد شد که رفته
رفته از منابع خودجدا میگردد و بزودی چیزی برای گزارش کردن نخواهدداشت .سپس گفت که میتواند
با موفقیت وارد کردستان شود و کانالهای جدید برقرار کند .وی همچنین این را مطرح کرد که آیا ما
میتوانیم در دو مورد به او کمک کنیم) :الف( تأمین ارتباطات مطمئن برای او یعنی تسهیالت پستی بین
آلمان و ایران و )ب( آیا به او کمک میکنیم تا تیمهای مطبوعاتی تلویزیونی به طور ”مخفی“ به کردستان
اعزام نماید تا وضع حقیقی امور در آنجا را تبلیغ کنند .تولرنی جواب داد که باید هر دو مسئله را قبل از
جواب بررسی کنیم اما هیچ تعهدی را قبول نمیکنیم .ت  19 /ادامه داد که عمدتاً از طریق نامهرسان و
1ـ این تلگرام هنوز به دست نیامده است.
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مکالمات تلفنی با خواهر خود در تهران ارتباط داشته بود .خواهر وی همسر رئیس ایل جاف است و او نیز
به نوبه خود با تلفن و نامه با کردستان تماس داشت .اـکنون رابطهای خواهرش در کردستان به کوهها
ـگریختهاند و خواهرش نیز به بن نقل مکان نموده است .بعالوه ٬ارتباطات عمومی در کردستان نیز مانند
تهران روزبروز بیشتر تحت مراقبت قرار میگیرد .ت  19 /اصرار ورزید که هنوز خیلی منابع بالقوه در
ـکردستان دارد اما هیچ راهی برای دسترسی به آنها از آلمان و تعیین کانالها و نامهرسانهای جدید ندارد.
4ـ اطالعات :ت  19 /هیچ اطالعاتی بجز این گفته کلی که در تاریخ  18سپتامبر در بسیاری از
شهرهای کردنشین جنگ در گرفته بود ٬هیچ نام یا شمارهای برای عرضه کردن نداشت .تولرنی با ت 19 /
در خصوص مشکلش ابراز همدردی میکند و پیشنهاد کرد که او سعی کند اطالعات بیشتری از کردهائی
ـکه در آلمان هستند و آنها نیز منابع خود را دارند استخراج کند او قبول کرد که این کار را انجام دهد.
5ــ اهداف :تولرنی به ت  19 /گفت که اولین کار گردآوری فهرستهای اسامی ٬نشانیها ٬و جزئیات
بیوگرافی کردهایی که در آلمان هستند میباشد ٬کسانی که ت  19 /به آنها اعتماددارد و فکر میکند که از
عهده کسب اطالعات مهم از کردستان برمیآیند .وی همچنین درخواست کرد فهرستهای مشـابهی از
ـکردهای مقیم تهران و کردهای کردستان بوی داده شود .ما با تکیه به این فهرستها میتوانیم به ت 19 /
ـکمک کنیم که معین نماید )الف( چه کسی قابل اعتماد است) .ب( آیا برای ما امکان دارد که به او در کار
تماس با شبکه منابعش کمک کنیم .ابتدائاً میبایست بدانیم که با چه کسانی سروکار داریم و سوابق آنها
چگونه است .ت  19 /فوراً پس از تفکر دقیق درباره آن و اطمینان یافتن از اینکه اطالعات را به نحوی
مطمئن حفظ خواهیم کرد پذیرفت .او قول داد که در جلسه بعد اطالعاتی با خود داشته باشد.
6ـ نفوذ شوروی :ت  19 /اطالعات مستندی درباره پیوندهای شورویها با نیروهای ناسیونالیستی
ـکردستان خصوصاً در هفتههای اخیر نداشت .او اشاره نمود که تقریباً تمامی رهبران کرد قدری تماس با
ال برای غرضی بوده است ٬مثالً ٬او قاسملو را به عنوان کمونیست و عضو حزب
شورویها داشتهاند که معمو ً
توده میشناخت اما بعد قاسملو از شورویها برید و شاید االن دوباره با آنها باشد .در غیاب اطالعات
ال انتظار داشت که پیوندهائی با شورویها داشته باشد .حتی
مستند و جاری از هر کردی تقریباً میتوان عق ً
پدر او که فردی عمیقاً متدین و قویاً ناسیونالیست بود برای نیل به مقصود خود کمک شورویها را پذیرفته
بود .به ت  19 /تذکر داده شد که خصوصاً گوش به زنگ اطالعات مربوط به نفوذ شوروی باشد.
7ـ تماسهای ت  19 /با شورویها :در این موقع ٬تولرنی از ت  19 /در مورد تماسهایش با شورویها
سئوال کرد .چند ماه پیش او الکساندر اس .ـکولین دبیر سوم سفارت شوروی را به میهمانی خود دعوت
ـکرده بود و چند هفته پیش ـکولین به طور غیرمترقبه بازگشت و با اشاره به اینکه ت  19 /مقام دیپلماتیک
خود را از دست داده بود ) (1پرسید آیا برای کمک به ت  19 /هیچکاری از او برمیآید؟ بگفته ت ٬19 /
آنها به صحبت پرداختند و ـکولین با گفتن اینکه بازخواهدـگشت ٬رفت اما هنوز بازنگشته است .ت 19 /
نمیداند آیا این یک پیشنهاد آزمایشی یا حرکت آتی بود یا نه ٬اماتوقع دارد که ـکولین بازگردد و درباره ت
 19 /و اوضاع کردستان صحبت کند .ت  19 /قول داد که هرگونه تماس را فوراً و به تفصیل گزارش کند.
همچنین به وی در مورد امکان مراقبت تلفنی و شخصی هشدار داده شد .آنگاه ت  19 /پرسید آیا به نظر
تولرنی ـکولین با موضوعی که پسرعمویش رحیم سیف قاضی استاد دانشگاه در رشته تاریخ و فرهنگ
ـکردی در باـکو با او در میان گذارده بود مرتبط بود .ت 19 /
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پس از سالها چند ماه پیش باپسرعموی خود در برلین مالقات نمود وپسرعمویش اظهار داشت که ممکن
است ”یک نفر“ نزد ت  19 /بفرستد که ت  19 /در آن موقع درباره آن فکر نکرد .بعداً تعجب نمود که
چگونه پسرعمویش اجازه یافته بود به برلین بیاید ٬چونکه پیش از این به وی اجازه نداده بودند که از اتحاد
شوروی خارج شود .ت  19 /اـکنون مطمئن نیست آیا منظور پسرعمویش از ”یک نفر“ یک کرد بوده که
میتواند درباره کردهای شوروی یا پیوندهای شوروی با کردها به او خبر دهد یا اینکه منظورش فردی
بوده که نماینده حاـکمیت شوروی است .تولرنی گفت که نمیداند و ت  19 /پرسید آیا باید ازپسرعمویش
بخواهد که آن ”یک نفر“ را بفرستد .تولرنی توصیه کرد که صبر کند.
تقاضاهای ت  :19 /ت  19 /سه تقاضا داشت )الف( میخواست بداند آیا بن میتواند به خواهرش که
ال به مـدرسه
اینک در بن است برای تحصیل فرزندانش در مدرسه آمریکائی کمک کند چون آنها قب ً
آمریکائیها در تهران میرفتند .تولرنی گفت درباره مدرسه بن چیزی نمیداند ٬اما خود را با اوضاع آشنا
خواهد ساخت) .ب( ت  19 /خواستار نسخهای از ـکتاب ایگلتون )نام اول مشخص نیست( دربـاره
ـکردهاست) .ج( نسخهای هم از مقاله روزولت در میدل ایست جورنال )نشریه خـاورمیانه( دربـاره
جمهوری کردستان سالهای 46ـ  1945میخواهد .او هیچ تقاضای پول ننمود و نزدیک بود فراموش کند
ـکه پولهای داده شده را جمع کند.
8ــ به طورکلی این مالقات خیلی خوب و با صمیمیت حقیقی و بغل گرفتن یکدیگر در انتهای آن و
اشتیاق ظاهری برای ادامه معامله برگزار شد .ت  19 /پیشنهاد کرد که تاریخ مالقات بعدی از  4اـکتبر به
27عقب برده شود .درست هنگام عزیمت ٬ت  19 /اظهار داشت که در  ..............سپتامبر قصد دارد
ـگروهی را در بن به ثبت برساند که اسمش ”شورای خودمختاری کردها“ خواهد بود .او اسناد آنرا تکمیل
ـکرده بود و این کارابتدایی کوشش وی برای برپا کردن تشکیالتی خواهد بود که بتواند از آن استفاده کند.
تولرنی نسخهای از اسناد و جزئیات بیشتر را در مالقات بعدی به دست خواهد آورد.
9ـ نظریات :در اوضاع فعلی و با دستورالعملهای فعلی واقعاً ما چیز فراوانی برای عرضه به ت 19 /
نداریم و ت  19 /نیز چیز فراوانی برای عرضه به ما ندارد .ما باید هرچه زودتر پیش از اینکه بیشتر از
آنقدری که میخواهیم ٬درگیر شویم خود را کنار بکشیم .سه ماه آزمایش باید کافی باشد .از طرف دیگر٬
تولرنی تصور میکند که اـگر ما میخواهیم نقش فعالتری بر این مبنا داشته باشیم که فقط در قبال نیل به
مطلوبات پاداش داده شود آنگاه ممکن است که ت 19 /استعداد چشمگیری داشته باشد .به نظر میرسد
ـکرد دیگری با سابقه خانوادگی و تجربه بینالمللی که بتواند ...............قوی برای رهبری کردها باشد
وجود نداشته باشد شاید خود ت  19 /نیز نتواند .اما رویدادهای ماههای اخیر در ایران و کردستان تأثیر
عمیقی بر او داشتهاند شاید بحدی که به او اجازه دهد در همه چیز یکباره تجدیدنظر کند .تولرنی با لحن
خشک به او گفت که هیچ کس به او کمک نخواهد کرد مگراینکه خود به چیزی برسد و سوابقش به عنوان
یک ناسیونالیست کرد بسیار ضعیف است .او باید خود را فردی بسازد که دیگران یعنی هم کردها و هم
خارجیها به او روی آوردند به جای اینکه او برای کمک از آنها گدائی کند .ت  19 /این را خیلی جدی
ـگرفت وی عاقبت گفت که باید خیلی سخت کار کند و کار کند تا به آنچه میخواهد برسد .وی اشاره نمود
ـکه خمینی بدون داشتن کمک و در حال تبعید به خیلی چیزها رسیده بود .تولرنی فکر میکند که سیا باید
قبل ازخاتمه مدت آزمایشی در دسامبرجداً در نظر گیرد که درنهایت میخواهد با ت  19 /به کجا برسد و
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چگونه .تولرنی همچنین فکر میکند که اـگرفردا شورویها به ت 19 /پیشنهاد اسلحه و پول و کمک کردند
او برای خودداری از آن دچار اضطراب و تردید خواهد شد.
ت  19 /میگوید که معتقد به خودمختاری به جای استقالل برای کردهاست و میگوید که حاضر
خواهد بود برای کمک به کردها در رسیدن به آن )خودمختاری( تقریباً هر کاری بکند .او شروع کرده به
اینکه بیشتر به فکر تقلید از پدرش باشد که چگونه ایران در هم ریخته است .قضاوت در این مورد که از او
چه کاری برمیآید ٬چقدر میتواند گذشته خوشگذرانی خود را عوض کند ٬دوباره به اسم خود چـه
وجاهتی میتواند بدهد مشکل است .نکته این است که ما بتدریج باید تصمیم بگـیریم کـه آیـا او را
میخواهیم ٬او را برای چه میخواهیم و چقدر او را میخواهیم .اـگر او را نخواستیم او یا دیگر نخواهد
خواست برای کردها کاری کند یا اینکه ممکن است پیش از آن کسی او را ببرد.
سری
10ـ پرونده 0306414ـ  201تا تاریخ  3مهر  1378در بایگانی ضبط شود.
سند شماره )(9

سری  5مهر  58اعضاء
به :اشتوتگارت رونوشت برای رئیس ٬بن ٬آلمان ٬آنکارا ٬استانبول
از :تهران 54321
اخطار :شامل منابع و روشهای اطالعاتی است ـ سی .ا .تومیک
عطف به :اشتوتگارت 117937
1ـ مطابق نسخه  21شهریور هفتهنامه انگلیسی زبانی بنام ”ایرانیان“ رحیم قاضی در فروردین 1358
به ایران بازگشت .مجله میگوید که او عضویک هیئت کردی است که اخیراً جهت مذاـکره بادولت موقت در
مورد شورش کردها به تهران آمد .درباره مسافرت قاضی به خارج ایران پس از مراجعتش از شوروی هیچ
ذـکری به میان نیامده است.
2ـ پرونده 0306414 :ـ  201تا تاریخ  5مهر  1378در بایگانی ضبط شود.
سند شماره )(10

تماماً سری
سری

سری
 6مهر  1358اعضاء
به :رئیس ٬اشتوتگارت رونوشت برای آلمان ٬تهران ٬آنکارا ٬استانبول
از :بن 84941
هشدار :شامل منابع و شیوههای اطالعاتی است ـ سی .آ .تومیک
عطف به :اشتوتگارت 217937
1ـ در  5مهر  1358سی .آ .تومیک  19 /نکات ذیل را گزارش کرد .او اطالعاتی را که در پاراـگرافهای
پنج و نه تلگرام مرجع ...............به واسطه یک اتفاق در منزل نیاورد ٬اما دوباره قول داد جلسه بعد آن را
تهیه کند.
2ـ مهمترین چهره در امور کردها در عراق یک فرد نه چندان معروف به نام دکتر مراد عزیز است که در
1ـ تلگراف اشتوتگارت  17937که سند حاضر به آن عطف شده است سند شماره  8میباشد.
2ـ این تگلرام سند شماره ) (8میباشد.
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 ...............زندگی میکند و همیشه با اسکورت  2مرسدس بنز که پر از محافظان امـنیتی مسـلح بـه
سالحهای اتوماتیک هستند ٬رفت و آمد میکند .موقعیت او در رابطه با دولت عراق مشخص نـیست
ال مقام باالیی دارد .در فاصله 46ـ)(...............
 ...............از احترامی که برای او قائل میشوند ٬احتما ً
 19دکتر عزیز در آذربایجان به عنوان گروهبان مراد رزمآور ارتش ایران شناخته میشد و برای جمهوری
ـکوتاه مدت کردستان کار کرد .پس از سقوط جمهوری او به ...............گریخت و تا هنگامی که در بغداد به
عنوان دکتر عزیز خود را نشان داد از وی اطالعی در دست نبود.
3ـ تعدادی از افراد کمیته مرکزی حزب دمکرات کردستان در حال حاضر به شرح زیرند:
الف :عبدالرحمن قاسملو رئیس.
ب :غنی بلوریان .معاون رئیس که هنگامی که قاسملو برای شرکت در مجلس مقننه جدید در دولت
بازرگان انتخاب شد ٬مسئول حزب بود.
ج :محمد امین سراجی
د :محمد امین شیخاالسالم
ه :ـکریم حسامی
و :امیر قاضی
ز :مال رسول بابی...............
ح :صنار مآمدی
تمام اعضای فوق اـکنون یا در بغداد یا در کردستان میباشند.
4ـ در  2مهر  1358دکل رادیوی دولتی ایران در ـکرمانشاه توسط شورشیان کرد ٬منفجر شد .این حمله
را جوانروویالنهای قبیله جاف که دستههایی در ایران دارد ٬هرچند که اـکثر افراد این قبیله در عراق مستقر
میباشند ٬انجام دادند .رهبر آن پسرعموی رئیس جوانروویالنها بود .این گروه در اصل قصد داشت به
تأسیسات شرکت نفت در منطقه حمله کند .اما پس از مذاـکرهای ٬...............توافق شد حفاظت از این
تأسیسات آنقدر بود که کسب موفقیت را مورد تردید قرار میداد.
5ــ مسعود بارزانی اـکنون در پیرانشهر میباشد .محل فعلی برادرش ادریس مشخص نیست .ادریس
در تهران بوده و به طوری که گزارش شده سعی داشته بر سر موقعیت آینده کردها خصوصاً کردهایی که از
دسته ...............متابعت میکنند با آیتاهلل خمینی به توافق برسد .در  28شهریور  1358اقدامی برای
ترور ادریس صورت گرفت .وی در این حادثه جراحتی برنداشت و گریخت .هویت تروریستها معلوم
نیست .اما محافل کردی در تهران معتقدند که این اقدام تالش برای جلوگیری از توافق با خمینی بود که به
وسیله کردهای ضد بارزانی یا سایر گروهها در تهران که با خمینی مخالفند و مایلند شورش کردها رشد
یابد انجام گرفت.
سری
6ــ پرونده 0306414 :ـ  201تا تاریخ  6مهر  1378در بایگانی ضبط شود.
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سند شماره )(11

سری
 6مهر  1358اعضاء
به :رئیس ٬اشتوتگارت رونوشت برای آلمان ٬تهران ٬آنکارا ٬استانبول
از :بن 84952
اخطار ـ شامل منابع و روشهای اطالعاتی است .سی .آ .تومیک
عطف به :الف :اشتوتگارت  117937ب :بن 284941
1ـ در تلگرام مرجع ب اطالعاتی که از مالقات  5مهر با سی .آ .تومیک ) 19 /ت  (19 /به دست آمد
ـگزارش شد.
2ـ سردار جاف یکی از سران ایل کرد جاف شوهر خواهر ت  19 /است )پاراـگراف  8مرجع الف( .او
پس از فرار از ایران ٬عاقبت به بغداد رفت و در آنجا به همکاری با سرویس اطالعاتی نظامی عراق
پرداخت و در کارکردهایی که در عراق به آنها پناهندگی داده شده بود ٬کمک نمود .قبیله جاف طی جنگ
عراق و کردها در دهه هفتاد ...............از هم پاشید و ظاهراً سردار  ...............0انتخابات ...............0
قرار بود که او حدود  30شهریور با گروه نظامی عراق به آلمان بیاید و ت  19 /و خواهرش را ببیند .و در
آخرین لحظه این سفر به تعویق افتاد و لذا سردار توانست مسافرتی به کردستان داشته باشد و اینک قرار
است که در  13مهرماه وارد بن شود .ت  19 /ترتیبی خواهد داد تا تولرنی با سردار مالقات کند.
به گفته ت  ٬19 /بچههای سردار ) 3نفرند( به یک مدرسه آمریکایی برده شدهاند ٬اما هزینه آن بالغ بر
 8000دالراست )این رقم صحت دارد(ت 19 /خواستارکمک ما شده است پس ازمشورت با بن٬تولرنی
پیشنهاد میکند در رابطه با سردار از برنامه مالی مدرسه استفاده شود و در ازای همکاری مداوم او یک
شیوه ”پرداخت ضمن ادامه کار“ به کار گرفته شود .هدفها ...............کردها و سازمان اطالعاتی عراق
هردو خواهند بود .شیوه ارتباط مخفی نویسی خواهد بود البته اـگر زمان برای آموزش موجود باشد .در
غیر این صورت ...............تکمیلی )ـکه ما میتوانیم آن را توصیه کنیم( به آلمان ”برای دیدار از خانواده“
ترتیب خواهیم داد که هم امکان آموزش و هم امکان آزمایش دروغسنجی را فراهم کند.
3ـ سوابقی که در مورد سردار موجود باشند تقاضا میگردد .همچنین تقاضا میشود این پیشنهاد را تا
 13مهر تصویب نمایید.
سری
4ـ پرونده 0306414 :ـ  201تا تاریخ  6مهر  1378در بایگانی ضبط شود.
سند شماره )(12

سری
 11مهر  1358ـ اعضاء
به :رئیس اشتوتگارت رونوشت آلمان ٬تهران ٬آنکارا
از :بن 85048
عطف به :بن 384952
اخطار ـ شامل منابع و روشهای اطالعاتی است .سی .آ .تومیک
1ـاطالعات زیرتوسط سی .آ.تومیک )19 /ت  (19 /طی آخرین مالقاتش باتولرنی فراهم گردیده و
جهت اطالع و اظهارنظر احتمالی به ستاد مرکزی ارسال میگردد.
1ـ تلگرام یاد شده سند شماره  8است.
2ـ تلگرام یاد شده سند شماره  10است.
3ـ تلگرام بن  84952سند شماره ) (11میباشد.
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الف :صادق طباطبائی نایب دوم رئیس قوه مقننه 1دارای همسری )از بستگان خمینی( است که هم
اـکنون در بوخوم آلمان غربی تحصیل میکند .ت  19 /تلفن و امکان مالقات با وی رادارد .آیا عالقهای به
این امر هست؟
ب) :ت  (19 /داستانی درباره پسر یک کرد اهل ترکیه به نام ...............دری که اسم کوچکش معلوم
نیست دارد که ت  19 /به درخواست پسرش در سال  1356او را از زندان شاه بیرون آورده بود .این پسر
اخیراً با کرد ناشناسی بنام احمد که نام خانوادگیش مشخص نیست با داستان عجیبی نزد ت  19 /آمد.
ـکشوری سوسیالیستی که هویتش پوشیده ماند تحت این پوشش که اسلحه توسط کردهای هوادار در اروپا
فرستاده میشود ٬میخواهد برای کردها اسلحه بفرستد .شخص کرد از ت  19 /خواست که اـگر ممکن
است با یک ”ـکمپانی“ که بتواند اسلحه را توسط چتر نجات به کردستان بفرستد تماس بگیرد .داستان
احتیاج به جزئیات و اثبات خیلی بیشتری دارد ٬که تولرنی از ت  19 /خواست در مالقات بعدی با کرد
ناشناس ٬که حدوداً قرار است سه هفته دیگر برگزار شود به دست آورد .ت  19 /پیشنهاد کرد که تولرنی
یک متخصص که بهتر است تبعه آلمان باشد پیدا کند که بتواند تحت پوشش بررسی قابلیت تحقق٬..........
عمیقتر تولرنی نسبت به داستان اظهار تردید کرد و تعهدی ننمود.
ج :الکساندر ـکولین روسی )فرد مذکور در پاراـگراف هفت تلگرام مرجع الف( هیچ تماس دیگری
نگرفت...............
سری
2ـ پرونده ـ  0306414ـ  201تا تاریخ  11مهر  1378در بایگانی حفظ شود.
سند شماره )(13

سری
 13مهرماه  1358اعضاء
از :بن  85112به :رئیس با حق تقدم ٬اشتوتگارت ٬رونوشت برای آلمان ٬تهران ٬آنکارا ٬استانبول
هشدار :شامل منابع و شیوههای اطالعاتی است ـ سی .آ .تومیک
عطف به :رئیس 2526119
1ـ همانطور که در پیام مرجع حدس زده شده بود٬سردار جاف واقعاً برادر ساالر )جاف(است .سی .آ.
تومیک )19 /ت  (19 /در  12مهرماه به تولرنی اطالع داد که سردارجاف  13مهرماه بغداد راترک خواهد
ـکرد .هرچندتولرنی نمیداند آیا سرداراول به لندن میرود یا به بن.جاف فقط چند روز در بن خواهد بود و
ت  19 /در آن موقع واسطه مالقات بین جاف و مأمور مربوطه خواهد شد .از آن فرصت برای کسب
اطالعاتی که جاف ممکن است داشته باشد ٬استفاده خواهد شد .وی ممکن است اطالعاتی نسبت به
همکاری عراق با کردهای مخالف خمینی ٬ارسال اسلحه به کردها و رهبری نظامی کردها داشته باشد.
2ـ با در نظر داشتن محدودیتهایی که در تلگرام مرجع شرح داده شده ٬از این فرصت برای سنجش
بیشتر جاف استفاده خواهد شد .اـگر زمینه به نظر مساعد برسد ٬پایگاه پیشنهاد میکند هزینه بازگشت
هرچه زودتر جاف از بغداد به بن تضمین شود .در آن زمان ما بهتر میتوانیم مقدورات و امکانات جاف را
بسنجیم و معلوم کنیم که کجا میخواهیم با او مخاطب واقع شویم ٬کمک قابل مالحظهای در کار کردن
1ـ خبری که جاسوس سیا درباره آقای طباطبایی داده مخدوش بوده و ایشان هیچگاه چنین سمتی را نداشته است.
2ـ تلگرام رئیس  526119هنوز به دست نیامده است.
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روی قضایای کردی خواهد بود تا بدین ترتیب از دوبارهنویسی گزارشهااجتناب شده و آـگاهیهای بدوی با
سرعت الزم فراهم گردند.
1
3ـ ستاد:اشتوتگارت و بن تلگرامهای مربوط به کردستان را کمتر از  MILDISTدریافت میکنند .اـگر
ممکن باشد که ما در گزارشهای مربوط به کردها مخاطب واقع شویم ٬کمک قابل مالحظهای در کار کردن
روی قضایای کردی خواهد بود تا بدین ترتیب از دوبارهنویسی گزارشهااجتناب شده و آـگاهیهای بدوی با
سرعت الزم فراهم گردند.
4ـ حدوداً ظرف سه هفته آینده مأمور مربوطه اس .دی .تراب  /ا با این منبع ذخیره مالقات خواهد
داشت ٬احتمال زیادی است که اس .دی .تراب  /ا ٬از سردار جاف خبر داشته و بتواند اطالعات مقدماتی
جهت ارزیابی تهیه کند.
سری
5ــ پرونده 0306414 :ـ  201تا  13مهرماه  78در بایگانی حفظ شود.
سند شماره )(14

سری
تاریخ 18 :مهر ماه  1358اعضاء
به :فوری رئیس رونوشت برای آلمان ٬تهران ٬آنکارا ٬استانبول ٬اشتوتگارت
از :بن 85221
اخطار ـ شامل منابع و روشهای اطالعاتی است ـ سی .آ .تومیک
عطف به :بن 285112
1ـ در مالقات  18مهر  1358با سردار جاف شوهر خواهر سی .آ .تومیک ) 19 /ت  (19 /اطالعات
زیر به دست آمد.
2ـ جاف در ارسال اسلحه به کردهای جاف که ناحیه شرق و غرب ـکرمانشاه را در اختیار دارند ٬با
دولت عراق همکاری نزدیکی دارد .جاف در ناحیهاش  1500نفر را دارد .این تعداد عمداً کم نگهداشته
شده است تا کیفیت جنگی ایشان باال رود .ذخیره اصلی تسلیحات آنها ٬در اوائل اردیبهشت  1358با
تصرف قلعه نظامی داالهو )عین نقل قول( واقع در شمال ـکرمانشاه حاصل شد .آنها از این قلعه بیش از
ال تیربار آن است 12 ٬خمپاره  82ساخت آمریکا؛ دو
 1000ژـ 3آلمانی بعالوه  100ژـ 3بزرگ که محتم ً
فقره ”ـکوچک“ توپخانه و سه کامیون مهمات به دست آوردند .طی هفته دوم مهر ٬جاف  400کالشینکوف
دیگر که دولت عراق در اختیار گذارده بود ٬برای این گروه فرستاد .این گروه در ناحیه ـکرمانشاه و سنندج
فعالیت دارد .در ناحیه شرقی تا مرز عراق )ناحیه سردشت بانه( ٬عناصر کرد تحت کنترل حزب دمکرات
ـکردستان هستند و به طور تقریب عمدتاً همین گروه مجری حملهای بود که خبر آن توسط مقامات ایرانی
در  18مهرماه انتشار یافت.
3ـ جاف که در  13مهرماه بغداد را ترک نمود ٬برای مالقاتی در  20مهرماه با بختیارنخستوزیرپیشین
در پاریس بوده است .جاف خبردار شده که شاه و اویسی )نام اولش مشخص نیست( افسر سابق ایرانی
میخواهند وی را ببینند ٬اما تاـکنون از هیچ هیچ یک ندایی نشنیده است .او انتظار دارد که در پی دیدارش
از پاریس و آلمان در بازگشتش به بغداد با پرزیدنت صدام مالقات کند .دیدار دومش برای رفتن نزد یک
1ـ این عبارت ممکن است مخفف
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دندانپزشک است .وی سپس به بن باز خواهد گشت و همسر و سه فرزندش را با خود به بغداد خواهد برد.
او از این بابت متأسف است ٬اما از لحاظ مالی نمیتواند آنها را در آلمان نگهدارد .او انتظاردارد ظرف یک
تا سه ماه آینده به آلمان بازگردد.
4ـجاف ادعامیکند که هیچ کس به استثنای عراق به کردها کمک نمیرساند و کمک عراق بسیارزیاد
است .به نظر میرسد که کردهایی که از حسن اعتبار برخوردار باشند ٬تقریباً در درخواست کمک از عراق
اختیار کامل دارند .سوریه به کردهای شمال ٬سورانیها که تحت رهبری جالل طالبانی قرار دارند کمک
میرسانده ٬اما اینک از کمک آنها کاسته شده است .در  ...............0هنگامی که جاف بغداد را ترک کرد٬
طالبانی دربغداد به دنبال کمک بود .با در نظرداشتن اینکه آنها در 54ـ  1353با عراقیهاجنگیدند٬این یک
عمل غیرعادی خواهد بود .حزب دمکرات کردستان نیز مقداری کمک از عراق دریافت میدارد ٬اـگرچه
اـکثر تسلیحات آنها از مقامات ایرانی به تاراج برده شده است .حتی قاسملو ”رهبر“ فعلی حزب دمکرات
چند بار از بغداد دیدن کرده است .جاف تأـکید میکند که اتحاد شوروی برای یاری کردها کاری نمیکند٬
اـگرچه آنها میتوانند از طریق مرزهای مشترک این کار را به آسانی انجام دهند ٬و هرچند که اـکثر اعضای
حزب دمکرات در نظر کردها ٬کمونیست و یا حداقل چپی میباشند .جاف میگوید گروهی که برای جلب
ال گزارش شد( تا آنجا که وی اطالع دارد ٬هنوز بازنگشته است .او اضافه
ـکمک به اتحاد شوروی رفت )قب ً
نمود که کردها از قبایل بسیاری از طریق اقوام خود در شوروی خواستار کمک شدهاند ٬اما تا آنجا که وی
میداند هیچ یک ادعا نمیکنند که کمک گرفتهاند و شواهد آشکاری در تأیید آن نیست .پرسیده شد آیا
شورویها میتوانند از طریق عراق به شورشیان کرد کمک برسانند؟ جاف مؤکداً جواب داد که صدام از
شوروی که ظاهراً حتی کالشینکوفهایی که او احتیاج دارد ٬نخواهد فرستاد خیلی خشمگین است .بنابراین
او اینک اسلحه را در اروپا میخرد .در حالی که عراق در هر زمینهای همکاری میکند و در کنار تأمین
ـکمک ٬مرز را برای فعالیت مخفی باز کرده و میبندد .در اوائل شهریور صدام از سلیمانیه ٬مرکز کردهای
عراق دیدار کرد و خبر کمک او به کردهای ایران چنانآشکار وپذیرفته شده بود که مانند یک قهرمان به او
خوشآمد گفته شد .سفرهای عادی به ناحیه کردنشین فقط از طریق هوا و با تأمین شدید نظامی صورت
میگرفت .هنگامی که پرسیده شد با در نظر داشتن تمام برخوردهایی که عراق با شورشیان کرد داشته٬
قصد عراق در کمک به کردهاچیست٬جاف گفت که فکر میکند عراق میخواهد درآینده از کردها بر علیه
خمینی استفاده کند ٬و به نظر میرسد که عراق از این دوران اشتراـک هدف برای امتحان این مطلب استفاده
میکند ٬که شاید بهتر باشد به جای برانداختن کردها آنها را مورد لطف قرار دهد .او اضافه کرد که او
خودش متقاعد نشده و صدام میتواند از آنها روی بگرداند ٬همان طور که دیگران روی گردانیده بودند .اما
در حال حاضر او تنها دوست کردها است.
5ــ جاف گفت که تیمسار پالیزبان )نام کوچکش مشخص نیست( که گزارشها از او به عنوان رهبر
نوظهور کردها نام بردهاند در مهاباد ...............است؛ او در ـکانادا است و گزارشهایی با نام او.............
تهران میرسند به هر صورت وی هیچ گروهی را تحت فرمان ندارد و درواقع او از اصحاب مذهب گوران /
ال علیاللهی و مردمان نسبتاً عجیبی هستند میباشد.
خاخانی ...............که احتما ً
6ـ پیام جداـگانهای که تااندازهای درادامه اطالعات فوقالذکر است ٬در مورد عملیات پیشنهاد شدهای
ـکه باید اولویت داشته باشند ٬ارسال میگردد.
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7ـ پرونده 0306414ـ  201تا تاریخ  18مهرماه  1378در بایگانی ضبط شود.
سند شماره )(15

سری

سری

 10آبان  58اطالعاتی
از :رئیس 543730
به :تهران ٬رونوشت برای بن ٬آلمان ٬آنکارا ٬استانبول ٬اشتوتگارت ٬تلآویو ٬مسکو
هشدار :شامل منابع و شیوههای اطالعاتی است ـ سی .آ .تومیک اطالعاتی.
عطف به :بن ) 85221به تلآویو فرستاده نشده است(
در اینجا گزارش 79ـ 315/19065ـ  TDFIRDBکه براساس تلگرام مرجع تنظیم شده ٬برای انتشار بر
79ـ 19065ـ 315ـ TDFIRDB
مبنای خط مربوط به انتشار از حوزه فعالیت میآید.
پخش در 8 :آبان 1358
ـکشور :ایران  /عراق  /شوروی
این یک گزارش خبری است که مورد سنجش نهائی اطالعاتی قرار نگرفته است.
طبقهبندی گزارش سری ـ هشدار ـ شامل منابع و شیوههای اطالعاتی است .غیر قابل رؤیت بـرای
بیگانگان ـ غیر قابل رؤیت برای پیمانکاران و یا مشاوران پیمانکار ـ پخش و اقتباس تحت نظر تهیه
ـکننده است.
منبع :عضو یک خانواده سرشناس کرد که روابط دیرینهای با سران کرد دارد .قابلیت اطمینان به وی تأیید
نشده است .کسی که خبر را به او داده به آن به خوبی دسترسی داشته است.
موضوع1 :ـ سالحهایی که به دست یک گروه کرد رسیده 2ـ اظهارات رئیس یک قبیله کرد پیرامون
ـکمک یک کشور دیگر به کردها )تاریخ خبر :اـکتبر  1979ـ مهر و آبان (1358
1ـیک قبیله کرد به نام جاف در حال حاضر درمنطقه شرق وغرب ـکرمانشاه مستقر شده است .دراین
منطقه قبیله یاد شده  1500نفر دارد .این تعدادعمداً کم نگهداشته شده تا کیفیت جنگی ایشان باال رود.
ذخیره اصلی تسلیحات آنها در اوائل اردیبهشت  1358با تصرف یک محیط نظامی در نزدیکی ـکرمانشاه
ال تیربار آن
حاصل شد .آنها از این قلعه بیش از  1000ژـ 3آلمانی ٬به عالوه  100ژـ” 3بزرگ“ که احتما ً
است؛  12خمپاره  82ساخت آمریکا؛ دو فقره ”ـکوچک“ توپخانه و سه کامیون مهمات به دست آوردند.
طی هفته دوم مهرماه ٬آنها  400کالشینکف دیگر دریافت داشتند که دولت عراق در اختیار آنها گذارده
بود .این گروه در منطقه ـکرمانشاه سنندج فعالیت دارد .در ناحیه غربی این منطقه تا مرز عراق ـ منطقه
سردشت ٬بانه ـ عناصر کرد تحت کنترل حزب دمکرات کردستان میباشند.
2ـ یکی از سران برجسته جافها ادعا میکند که هیچ کس به استثنای عراق به کردها کمک نمیرساند و
ـکمک عراق بسیار زیاد است) .توضیح منبع :کردهایی که از حسن اعتبار برخوردارند ظاهراً در درخواست
ـکمک از عراق اختیار کامل دارند( سوریه به کردهای شمال ٬سورانیها که تحت رهبری جالل طالبانی قرار
دارند کمک میرسانده ٬اما اینک از کمک آنها کاسته شده است .طالبانی اخیراً در بغداد به دنبال کمک بود.
)توضیح منبع :با در نظر داشتن اینکه طالبانی در سالهای 54ـ  1353با عراقیها جنگید ٬این یک عمل
غیرعادی به نظر میآید(.
حزب دمکرات کردستان نیز مقداری کمک از عراق دریافت میدارد ٬اـگرچه اـکثر تسلیحات آنها از
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مقامات ایرانی به تاراج برده شده است .حتی عبدالرحمن قاسملو ٬رهبر فعلی حزب دمکرات کردستان
چند بار از بغداد دیدن کرده است.
3ـ اتحادشوروی برای یاری کردها کاری نمیکند ٬اـگرچه آنهامیتوانند از طریق مرزهای مشترک این
ـکار را به آسانی به انجام برسانند .هرچند که اـکثر اعضای حزب دمکرات در نظر کردها کمونیست و یا
حداقل چپی میباشند .گروهی که برای جلب کمک به اتحاد شوروی رفت تا تاریخ  26شهریور بازنگشته
بود) .توضیح ستاد :گزارش 315/16078/79ـ  TDFIRDBمورخ  16شهریور از همین منبع را که درباره
این دیدار بود مالحظه کنید( )توضیح حوزه فعالیت :به گفته منبع ٬کردهای قبایل بسیاری از طریق اقوام
خود در شوروی خواستار کمک شدهاند اما منبع گفت تا آنجا که میداند ٬هیچیک ادعا نمیکنند که کمک
ـگرفتهاند و از هیچ نشانهای دال بر اینکه چنین کمکی داده شده خبر ندارد(.
4ـ از طرف دیگر ٬عراق ٬در هر زمینهای همکاری میکند و در کنار تأمین کمک ٬مرز را برای فعالیت
مخفی باز کرده و میبندد .در اوائل شهریورصدامحسین از سلیمانیه مرکز کردهای عراق دیدار کرد و خبر
ـکمک او به کردهای ایران چنان آشکار و پذیرفته شده بود که مانند یک قهرمان به او خوشامد گفته شد.
)توضیح منبع :در حالی که کمک به کردهای ایران ممکن است دوباره به تجدید فعالیت کردهای عراق
منجر شود ٬ظاهراً عراقیها میخواهند از کردها علیه خمینی در ایران استفاده کنند .به نظر میرسد که عراق
از این دوران اشتراـک هدف برای امتحان این مطلب استفاده میکند که شاید بهتر باشد به جای جنگیدن با
ـکردها آنها را مورد لطف قرار دهد(.
5ــ به دست آمده در 18) :مهر (1358
6ـ انتشار از حوزه فعالیت :فرستاده شد به تهران ٬آنکارا ٬استانبول.
طبقهبندی گزارش :سری ـ هشدار :شامل منابع و شیوههای اطالعاتی است ـ غیر قـابل رؤیت بـرای
بیگانگان ـ غیر قابل رؤیت برای پیمانکاران یا مشاوران پیمانکار پخش و اقتباس خبر تحت نظر تهیه
ـکننده است.
تا تاریخ  8آبان  1378در بایگانی ضبط شود .تمام قسمتها حاوی طبقهبندی و قیود کلی سند میباشند.
سند شماره )(16

سری  18مهر  1358اعضاء
از :بن  85222به :با حق تقدم رئیس ٬رونوشت برای آلمان ٬آنکارا ٬استانبول ٬تهران ٬اشتوتگارت.
هشدار :شامل منابع و روشهای اطالعاتی است ـ سی .آ .تومیک
عطف به :بن 185221
1ـ متعاقب تلگراف عملیاتی اطالعاتی مرجع ٬ـکیث .ال .تولرنی با سی .آ .تومیک ) 19 /ت  (19 /و
سردار جاف در  18مهرماه  1358برای دو ساعت مالقات نمود ٬که بـرای دسـتهبندی کـردن تـمام
موضوعات عملیات کافی نبود ٬اما حداـکثر زمانی بود که میشد با جاف صرف کرد .مالقات بعدی با ت /
 19برای  2آبان برنامهریزی شده است.
جاف خیلی محتاطانه برخورد کرد؛ با عقاید محکمی در مورد آنچه میدانست و آنچه نمیدانست٬
1ـ تلگرام بن  85221سند شماره ) (14میباشد.
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تاریخها را خوب نمیدانست )ـکه امری نسبتاً رایج است( ٬در مورد اسامی خیلی دقت به خرج میداد٬
اـگرچه چندتایی را جا انداخت .او قصد فروش نداشت .او مردی توپر و چاق با قیافهای تقریباً مشخص
میباشد .پوستش قهوهای روشن و موهایش خاـکستری و یک سیمای ساـکت حاـکی ازاقتداردارد .تولرنی
ال به دلیل اینکه ت 19 /قول داده بود که وی را به مالقات ما بیاورد ٬به مالقات آمده بود.
احساس کرد اصو ً
به مروری که مذاـکره پیش میرفت او بیشتر آسوده خاطر و صمیمی شد .او تقاضای هیچ گونه کمکی حتی
برای تحصیالت فرزندانش که درواقع توسط ت  19 /مطرح شده بود ٬نکرد .تولرنی این مسئله را به جهت
مقابله بامطرح کردن آن توسط ایشان مطرح کرد و فوراً به وی گفته شد که جاف تصمیم گرفته که خانواده را
همراه خود به بغداد برگرداند و او استطاعت نگهداری آنها میباشد .را در بن ندارد .تولرنی متذکر شد اینجا
برای آنها بهتر است ٬زیرا عراق ممکن است ٬خطرناـک باشد .جاف موافق بود اما اظهار داشت که او راه
دیگری ندارد و دیگر الزم نیست که تولرنی بیشتر آنرا پیگیری کند .او گفت ”با وجود این متشکرم“ .او به
ال میخواهیم چه معاملهای بکنیم و نمیخواست که
اندازه کافی باهوش است تا حدس بزند ما احتما ً
خانوادهاش را درگیر کند .تولرنی با گفتن اینکه اـگر اوضاع برای خانوادهاش در بغداد به خوبی پیش نرود از
طریق ت  19 /ما را مطلع کند ٬مطلب را خاتمه داد و جاف اظهار خرسندی کرد.
ال ظرف یک هفته بعد ازدیدن نخستوزیرپیشین بختیار در پاریس و یک دندانپزشک
2ـ جاف احتما ً
در لندن به بن باز خواهد گشت .تا آنجایی که مربوط به مالقات بختیار میشود ٬اطالعات در مورد آن را
ال از طریق ت  19 /به دست آورد ٬اما اـگر ستاد میخواهد پیشنهاد قبلی در مورد تأمین
میشود احتما ً
هزینههای تحصیل در بن را مورد تجدیدنظر قرار دهد )و ما هم از این طرح پشتیبانی میکنیم( ما میتوانیم
آخرین تالش خود را )وقتی که او ظرف یک هفته برمیگردد( ٬بکنیم.
3ـ جاف به طور خیلی جدی نگران امنیت خود در رابطه با عراقیها است و گفت که آنها او را ظرف یک
دقیقه میکشند ٬او درخواست نمود در استفاده از او هرچه از او میگیریم ٬نامش محفوظ بماند .ما با این
موافقیم و تقاضا میکنیم هرگونه اطالعاتی که از تلگرام مرجع انتشار مییابد ٬نام جاف محفوظ بماند.
همچنین ما تقاضا داریم برای جاف اسم رمز معین شده و پرونده  201برای او گشوده شود.
4ـ تولرنی )به عنوان یک تاـکتیک( بوی گفت که سیا عالقهای به عراقیها ندارد ٬اما به کردها خیلی
عالقه داریم .هرگونه اقداماتی که توسط آمریکا انجام میشود یا اقداماتی که از آن اجتناب میشود٬
براساس شواهدی است که ما از اوضاع در دست داریم .اـگر او میخواهد که همراه آمریکا به کردها کمک
ـکند ٬بهترین راه این است که آنچه در مورد اوضاع میداند ٬دقیقاً به مابگوید .اـگر او چیز خصوصاً مهمی به
دست آورد ٬باید بهانهای جهت مالقات با ت  19 /تراشیده و به آلمان بیاید و ما هزینهاش راتقبل میکنیم.
او لبخندی زد و گفت که همیشه میتواند از خطوط هوایی عراق استفاده کند ٬اما از پیشنهاد ما جداً متشکر
است .اینکه او وقتی خانوادهاش به بغداد میرسد این کار را بکند ٬کمتر بکند ٬کمتر قطعی است ٬هرچند که
ال ظرف یک تا سه ماه باز خواهد گشت.تولرنی اصرار کرد که زودتر بیاید و او
او جداً میگفت که احتما ً
لبخند زد.
5ــ برداشت تولرنی از یک مالقات کوتاه این است که جاف به عنوان یک رهبر کرد دسترسی خوبی به
نواحی کردستان یافته است و دیگر اینکه با اسلوبی نامعین و رو به تزاید او مشغول افزایش دسترسی خود
به رهبران کرد پناهنده ٬ایرانیان تبعیدی و دولت عراق میباشد .مأمور مربوطه عقیده دارد بسته به اینکه با
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جاف چگونه رفتار شود ٬او همچنان اطالعاتش را در مالقاتها در میان خواهد گذاشت .به هرحال او به
سادگی به استخدام در نخواهد آمد ٬زیرا که چیز زیادی دارد که از دست بدهد و تا به حال چیز زیادی
عایدش نشده است .مثل اـکثر همپالگیهایش به نظر میرسد که وی از گذشته هنوز این باور ضعیف رادارد
ـکه ایاالت متحده باالخره آنچه را که انتظار میرود به نحوی انجام خواهد داد .این باوری است که تولرنی
مشوق آن نبوده است .اـگر بتوان او را ترغیب نمود تا خانوادهاش را در بن نگه دارد ٬با کمک مالی ما برای
حداقل یک سال تحصیلی ممکن است ٬او عقیدهاش را عوض کند .مشخصاً بگوییم این نمیتواند بر یک
اساس پایاپای در مقابل اطالعات صورت پذیرد .ما قصدنداریم بر این اساس به وی نزدیک شویم ٬چرا که
چنین چیزی ممکن است توهین به وی باشد ٬اما وی ممنون خواهد شد ٬نکات را از نظردور نخواهد داشت
و بدون شک به آلمان خواهد آمد.
6ـ پیشنهاد میشود ستاد پرداخت شهریه سه فرزند را که مجموعاً حدود  8/000دالر آمریکا )برای
سال تحصیلی 1359ـ  (1358بوده به منظور ”امن نگه داشتن خانواده او در اینجا“ در نظر داشته باشد و
بعداً به جنبه خبرگیری از او ضمن مسافرتها و مالقاتهای متعددش به اینجا بپردازد .معتقدیم که این چنین
تعهدی سرانجام چیزی را به دنبال خواهد داشت .تقاضا میشود با قید حق تقدم پاسخ داده شود تا قبل از
عزیمت جاف در  28مهر دوباره با وی تماس بگیریم.
سری
7ـ پرونده 306414ـ  201تا  18مهرماه  1378در بایگانی ضبط شود.
سند شماره )(17

سری
 26مهرماه  1358ـ اعضاء
از :رئیس  535045به :بن اشتوتگارت ٬رونوشت جهت :آلمان ٬تهران ٬آنکارا ٬استانبول  .........و
اخطار :شامل منابع و روشهای اطالعاتی است ـ اس .دی .فیکل ـ اس .دی .دیز ـ سی .ا .تومیک.
عطف به :بن 185221
1ـ در خالل مالقاتهای جاری یا آینده با اس.دی .فیکل )اف /ا( 2و سی .آ .تومیک )19 /تی  (19 /از
دریافت هرگونه اطالع موجود به دنبال گزارش مرجع از اس .دی .دیز )د  /ا( 3مربوط به حمایت دولت
عراق از کردها در جنگ با نیروهای ایران استقبال خواهد شد .عالوه بر این بابت هرگونه اطالعی که
هرکدام از منابع فوقالذکر بتوانند در مورد خانواده نقشبندی که بین مردم از خانوادههای معروف کرد بوده
و رهبران آن به عراق گریختهاند فراهم کنند ٬قدردانی میشود .خانواده مزبور از قرار معلوم سابقه طوالنی
در همکاری با شاه داشتهاند.
2ـپرونده ـ  963160ـ 201؛ 960951ـ 201؛ 306414ـ  201تا تاریخ  26مهر  1378در بایگانی
تماماً سری
ضبط شود.
سری
1ـ تلگرام بن  85221سند شماره ) (14میباشد.
2ـ اس .دی .فیکل  1 /نام رمز رفعت مآمدی میباشد که اسنادی از پرونده او در این مجموعه ارائه شده است.
3ـ با توجه به اینکه اطالعات تلگرام مرجع این سند را سردار جاف تهیه کرده و در پاراـگراف  3سند شماره ) (16درخواست نام رمز برای جاف
شده معلوم میشود که نام رمز اس .دی .دیز  /ا برای سردار جاف معین شده است.
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سند شماره )(18
طبقهبندی گزارش سری ـ هشدار شامل منابع و روشهای اطالعاتی است غیر قابل رؤیت برای بیگانگان
ـغیر قابل رؤیت برای پیمانکاران یا مشاوران پیمانکار ـ پخش واقتباس خبر تحت نظر تهیه کننده است.
ـکشور :ایران
منبع :عضو یک خانواده برجسته کرد که با سران کرد روابط دیرینهای دارد ٬بعضی از اطالعات وی به
طور کلی درست بوده است .او به اطالعاتی که در ذیل آمده است دسترسی خوبی داشته است:
موضوع :تالشهای آشکار نخستوزیر پیشین ایران بختیار برای دوباره به دست گرفتن قدرت
)تاریخ اطالعات اواخر مهر (1358
1ـ نخستوزیر پیشین ایران شاهپور بختیار با اعضای با نفوذ چند گروه کرد در پاریس و با چند گروه
تبعیدی در اروپای غربی و آمریکا مذاـکراتی انجام داده است .بختیار به این گروهها اـکیداً اعالم کرده است
ـکه اـگر او به قدرت برسد به کردها خودمختاری خواهد داد ٬ولی جدا شدن آنها ازایران را نخواهدپذیرفت.
بختیار همچنین خاطرنشان ساخته است که او از نظر سیاسی از حمایت کافی برخوردار است و به زودی
ـکمکهای مادی کافی کسب خواهد کرد تا دست به اقدامات سیاسی و نظامی علیه رژیم خمینی بزند .وی
عالوه بر این اظهار داشت که در تماس غیرمستقیم با شاه سابق بوده ٬لیکن وفاداری گذشته وی به شاه هیچ
نقشی در برنامههای آینده وی برای به دست گرفتن دوباره قدرت در ایران بازی نمیکند.
2ـ بختیار از کردها به طور معنوی حمایت کرده است .بنا به تقاضای کردها بختیار همچنین موافقت
ـکرده است که افسران پیشین ساواـک یا ارتش را به کمک مبارزان کرد اعزام دارد .بختیار هم با کردهای
ـکرمانشاه و هم کردهای مهاباد به عنوان مناطقی که رهبری این نیروها را خواهند داشت تماس داشته
است .او در نظر دارد که در اواخر آبان و اوائل آذر نمایندهای به ایران بفرستد تا در مورد ارتباط سیاسی و
نظامی با حزب دموکرات کردستان مذاـکره نماید.
3ـ بختیار میداند که اـگر بخواهد نفوذ گذشته خود را در ایران باز یابد و آن را حفظ کند عالوه بر کسب
توافق با کردها باید با کمونیستهای ایران نیز رابطه برقرار کند.
4ـ )توضیح منبع :بختیار از بازگشت خویش به قدرت در آخراالمر با اطمینان سخن میگوید ٬و
شواهدی ارائه میکند بر اینکه قادر است از عناصر مخالف ایرانی تعداد هرچه افزونتری را به دور خود
جمع کند(.
5ــ به دست آمده در ) 4آبان (1358
6ـ انتشار از حوزه فعالیت :به تهران ٬آنکارا ٬استانبول ٬پاریس ٬لندن و تلآویو فرستاده شد.
طبقهبندی گزارش سری ـ هشدار شامل منابع و روشهای اطالعاتی است غیر قابل رؤیت برای بیگانگان٬
غیر قابل رؤیت برای پیمانکاران یا مشاوران پیمانکار ـ پخش و اقتباس اطالعات تحت نظر تهیه کننده
است .تا تاریخ  11آبان  1378در بایگانی ضبط شود .تمام اجزای گزارش دارای طبقهبندی و قیود کل
سند است.
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سند شماره )(19

سری
 7آبان  58اطالعاتی
به :رئیس رونوشت برای اشتوتگارت ٬آلمان ٬برلین ٬تهران ٬آنکارا ٬استانبول
از :بن 85773
هشدار :شامل منابع و شیوههای اطالعاتی است ـ سی .آ .تومیک ـ زی .آر .واهو
جزئیات تکمیلی 1:زی .آر .واهو .برای مطلب مربوط به کشور ثالث.
منبع :سی .آ .تومیک .19 /
به دست آمده توسط ماـکاـگون .محل دستیابی برای اختفای منبع حذف گردید .به تلگرام بن ) 85772به
تمام قرارگاهها فرستاده نشده( برای اطالع از جزئیات دستیابی که برای مخاطبین فرستاده نشده مراجعه
ـکنید .به سازمانهای اطالعاتی همکار داده نشود .بدون نام برای ثبت در فهرست )بایگانی( .تا پرونده:
 0306414ـ  201و 7851ـ  EGN 7تاریخ آبان  1378در بایگانی ضبط شود.
سند شماره )(20

سری  11آبان  1358اعضاء
به :با حق تقدم رئیس رونوشت اشتوتگارت ٬آلمان ٬تهران ٬پاریس ٬ژنو
از :بن 85912
هشدار :شامل منابع و روشهای اطالعاتی است .سی .آ .تومیک
عطف به :الف ـ بن  ٬85797ب ـ رئیس 2543343
1ـ مالقات با سی .اتومیک )ت  (19 /در  9آبان انجام شد .مالقات بعدی برای تاریخ  17آبان
برنامهریزی شده تا با بازگشت ت  19 /از پاریس همزمان باشد.
2ـ)ت  (19 /ازطریق تلفن با مشاورین بختیار درپاریس صحبت کرده است .بختیار پنهانی از پاریس
خارج شده و در خالل هفته هفتم آبان به عراق مسافرت کرد و در آنجا با رهبران سطح باالی دولت عراق
مالقات کرد .انتظار میرفت که بختیار در آخر هفته به پاریس برگردد و به ت  19 /دستور داده شد که به
پاریس بیاید تا در تاریخ  13آبان با وی مالقات کند.
3ـ همچنین ت  19 /در بن با جیمز سالیناس نماینده خطوط هوایی گلوبال مالقات کرد که در تلگرام
مرجع الف وب شرح داده شده است .مالقات حول امکانات گلوبال در قاچاق اسلحه دور میزد .سالیناس
در تهیه و تدارک کمک به کردها در اینچنین فعالیتهایی بسیار عالقمند بود .این کار در ادامه خبری بود که
1ـ همراه گزارشهای خبری یک تلگرام از طرف واحدی که گزارش را تهیه کرده ارسال میشود که حاوی نکـات اداری و بـایگانی و آمـاری
مربوط به گزارش برای استفاده داخلی سیا میباشد و عنوان ”جزئیات تکمیلی“ دارد .هرگاه در این گزارشهای ”جزئیات تکمیلی“ عالمت زی .آر.
واهو بیاید بدین معنی است که اداره انتشار اطالعات ستاد مرکزی سیا عهدهدار کار تعیین واحدهای مناسب برای دریافت گزارش میگردد ٬و پس
از مشورت با بخشهای مربوطه گزارش را انتشار میدهد و این واحدها عالوه بر ٬یا به جای واحدهایی که در انتهای گزارش خبری پس از عبارت
”انتشار از حوزه فعالیت “:نام برده میشوند خواهند بود.
پس از هر عالمت زی .آر .واهو اینکه به چه علت گزارشخبری باید در ستاد مرور شود و واحدهای دریافتکننده در آنجا تعیین شوند ذـکر
ال در این سند عبارت ”برای مطلب مربوط به کشور ثالث“ آمده یعنی اینکه اخبار این گزارشی که قرارگاه بن تهیه کرده مربوط به
میگردد .مث ً
آلمان نیست و به کشور ثالثی مثل ایران مربوط میشود و باید متن آن مرور و پس از مشورت با ادارات داخلی مربوط به منطقه ایران و آسیا
واحدهای مناسب برای دریافت گزارش تعیین شوند.
2ـ تلگرامهای بن  85797و رئیس  543343به دست نیامدهاند.
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ال چکسلواـکی ٬با تهیه اسلحه و مهمات برای
ت  19 /داشته مبنی براینکه یک کشور اروپای شرقی ٬احتما ً
ـکردها موافقت کرده ولی گفته بود که کردها باید خودشان ترتیب حمل و نقل اسلحه را بدهند.
4ـ ت  19 /درباره شایعات مربوط به وقوع تظاهرات به طرفداری از شاه در ایران صحبت کرد ٬ولی
نتوانست جزئیاتش یا منبع قابل اطمینانی برای آن را ارائه کند.
5ــ پرونده306414 :ـ  201تا تاریخ  11آبان  1378در بایگانی ضبط شود.
توضیح سیستم انتشار پیامها :رونوشت برای تهران ٬پاریس ٬ژنو مطابق تلگرام رئـیس 545680
سری
مخابره شد.
سند شماره )(21
هشدار :شامل منابع و شیوههای اطالعاتی است .غیر قابل رؤیت برای بیگانگان ـ غیر قابل رؤیت برای
پیمانکاران یا مشاوران پیمانکار ـ پخش و اقتباس خبر تحت نظر تهیه کننده است.
سری
 12آبان  58اطالعاتی
به :تهران ٬رونوشت برای پاریس ٬لندن ٬ژنو ٬بن ٬اشتوتگارت ٬آلمان.
از :رئیس 545700
هشدار :شامل منابع و شیوههای اطالعاتی است ـ سی .آ .تومیک اطالعاتی
عطف به :بن ) 185912برای پاریس ٬ژنو ارسال میشود(
)برای لندن فرستاده نشد ٬مورد احتیاج نیست(
در اینجا گزارش 79ـ 315/19334ـ  TDFIRDBمیآید که براساس تلگرام مرجع برای انتشار بر
مبنای خط مربوط به انتشار از حوزه فعالیت تنظیم شده است .برای لندن :جهت تحویل بـه سـازمان
اطالعاتی انگلستان موافقت میشود به این ترتیب که منبع آن یک منبع آزمایش نشده با دسترسی خوب به
خبر ذـکر شود.
79ـ 315/19334ـ
این یک گزارش خبری است که مورد سنجش نهائی اطالعاتی قرار نگرفته است.
)تاریخ اطالعات  7آبان ـ تا اواسط آبان (1358
ـکشور :ایران  /عراق
هشدار :شامل منابع و شیوههای اطالعاتی است .غیر قابل رؤیت برای بیگانگان ـ غیر قابل رؤیت برای
پیمانکاران یا مشاوران پیمانکار پخش و اقتباس گزارش تحت نظر تهیه کننده است.
منبع :عضو یک خانواده برجسته کرد که روابط دیرینهای با سران کرد دارد .حد اطمینان به وی مشخص
نگردیده است .بعضی از خبرهای وی تأیید شدهاند .او به خبر نقل شده در ذیل به خوبی دسترسی داشته
است.
موضوع :دیدار مخفیانه شاهپور بختیار نخستوزیر پیشین ایران از عراق
1ـ طی هفته حول  7آبان  1358شاهپور بختیار نخستوزیر پیشین ایران از پاریس که مکان اقامت
فعلیش است خارج شد و به عراق رفت .در آنجا  ...............0با سران عالیرتبه دولت عراق مالقات کند.
 ...............00بود بختیار در آخر آن هفته به پاریس بازگردد) .توضیح حوزه فعالیت :منبع از غرض
TDFIRDB

1ـ تلگرام بن  85912سند شماره ) (20میباشد.

سری
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مسافرت بختیار به عراق و اینکه او با مقامات عراق درباره چه مذاـکره کرد خبر نداشت(.
2ـ به دست آمده در  9آبان 1358
3ـ انتشار از حوزه فعالیت :فرستاده شد به تهران ٬پاریس ٬لندن
طبقهبندی گزارش :سری ـ اخطار شامل منابع و روشهای اطالعاتی است غیر قـابل رؤیت بـرای
بیگانگان ـ غیر قابل رؤیت برای پیمانکاران و مشاوران پیمانکار ـ پخش و اقتباس اطالعات تحت نظر
تهیه کننده است .تا تاریخ  11آبان  1378در بایگانی ضبط شود..........
تمام اجزاء گزارش طبقهبندی و قیود کل سند را دارا میباشند.
سند شماره )(22

سری  12آبان  58ـ اعضاء
از :رئیس  545686به :با حق تقدم به بن ٬ژنو رونوشت برای پاریس ٬اشتوتگارت ٬آلمان ٬تهران
هشدار :شامل منابع و روشهای اطالعاتی است .اس .دی .استی ـ سی .آ .تومیک
عطف به :الف ـ بن ) 85912برای ژنو٬پاریس ٬تهران ٬مخابره میشود( ٬ب ـ رئیس ) 536378برای بن٬
اشتوتگارت ٬آلمان ٬تهران ارسال نشد ٬الزم نبود(1.
1ـ ما به هرگونه جزئیاتی که سی .ا .تومیک )ت ) (19 /مشخصات او برای ژنو و پاریس ارسال گردید(
بتواند در تکمیل گزارش مرجع درباره مسافرت بختیار به عراق تهیه کند ٬بسیار عالقهمند هستیم .ما به
خصوص در این مورد که او با چه کسانی مالقات نموده و موضوع مورد بحث ٬نوع و نتیجه هرگونه توافق
حاصله ٬اقداماتی که در نتیجه این مالقاتها اتخاذ شد چه بوده است ٬عالقهمندیم .لطفاً هرگونه خبر از این
قبیل را در شکل اطالعاتی عرضه کنید تا موجب تسریع انتشار گردد.
2ـ برای ژنو :تلگرام مرجع الف اهمیت پیشنهاد تماس با اس .دی .استی  /ا )اس  /ا( در تلگرام مرجع
ب را ضروریتر میکند و متشکر خواهیم بود اـگر ـگیونیون سعی کند که در اولین فرصت به منظور تالش
جهت کسب اطالعات مطمئن از نتایج سفر بختیار به عراق و هرگونه خبر دیگری درباره فعالیتهای جاری
بختیار با اس  /ا تماس بگیرد .لطفاً ما را مطلع نگه دارید) .مشخصات اس.دی .استی برای بن٬اشتوتگارت
و آلمان ارسال میگردد(.
3ـ برای بن :ما همچنین به جزئیات تماس ت  19 /با صادرکنندگان اسلحه و نقش سی  19 /در تمام
این جریان عالقهمندیم .از کجا سی  19 /فهمیده است که یک کشور اروپای شرقی موافقت نموده که
اسلحه کردها را تأمین نماید٬تدارکات مزبور را چه کسی ترتیب میدهد ٬سالحها چگونه قبل از تحویل به
پرواز اجازهای که سی  19 /آن را فراهم میکند صادر میشوند؟
4ـ پرونده0306414 :ـ 201؛  0212149ـ  ٬201تا تاریخ  11آبان  1378در بایگانی ضبط شود.
تماماً سری
سری

1ـ تلگرام بن  85912سند شماره ) (20و تلگرام رئیس  536378چنان که توضیح داده شده به قرارگاه تهران ارسال نشده است.
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سند شماره )(23
بازجویی از تام
سی .ا .تومیک  .19 /نام نمیدانم 2.در برلین اقامت دارد .ممکن است یک آموزگار باشد .خود را یکی
از رهبران عمده جامعه کردها در اروپا میداند .از یک خانواده سرشناس کرد است )ممکن است که این
خانواده هم در ایران و هم در عراق شعباتی داشته باشد( مدت زیادی قبل از انقالب در اروپا بوده و ممکن
است که خانوادهاش از مخالفان شاه بوده و در نتیجه او تبعید شده باشد.
غرض از تماس :خبرگیری از اوضاع کردستان بود .قرار بر این بود که سی  19 /برای ما از افرادی که از
تحوالت کردستان آـگاهی دست اول دارند ٬اطالعات استخراج کرده یا آنها را به ما معرفی نماید .تصور
میشود که او بود که یک رهبر کرد را که به اروپا سفر میکرد در شهریور یا مهرماه معرفی کرد .اسم او را به
ال در ماه مارس )اسفند یا
خاطر نمیآورم ٬اما تصور میشود که او برادر آن رهبر کردی باشد که احتما ً
فروردین( پس ازانقالب اعدام شد .بااو یک یا دومالقات انجام شد که طی آنها وی ادعا کرد عراق به قوای
ـکرد او در نزدیکی ـکرمانشاه کمک میکند.
اهرن1

سند شماره

)3(1

سری  11خرداد  1358اعضاء
به :تهران ـ رونوشت برای بخش خارجی  /لسآنجلس
از :رئیس 449193
اخطار ـ شامل منابع و روشهای اطالعاتی است ـ اس .دی .ترانزیت
عطف به :رئیس 4449149
1ـ هویت الف همایون روشائی است5.
هویت ب امیر روشائی است6.
هویت ج حسن روشائی است7.
1ـ متن حاضر ترجمه بازجویی از تام اهرن رئیس قرارگاه سیا در تهران است که متن انگلیسی آن توسط خود وی ماشین شده است.
2ـ در موقعی که این بازجویی انجام میگرفت اسناد سی .آ .تومیک ـ  19در دست نبود و ما نام وی را نمیدانستیم ٬اهرن هم در اینجا ادعا کرده
ـکه نام وی را نمیداند .البته بعدها ما نام وی را در میان اسنادی که از رشتهها تکمیل شدند ٬پیدا نمودیم.
 -3این پرونده مربوط به یکی دیگر از جاسوسان ”سیا“ است که در رابطه با کردستان به کار گرفته شده است .این فرد ”همایون روشنی مقدم“ با
نام رمز اس .دی .ترانزیت  /ا میباشد .او پیش از انقالب در آمریکا به تحصیل مشغول بوده و پس از فارغالتحصیل شدن و پیش از آنکه عازم
ایران شود ٬آموزشهایی از ”سیا“ میبیند .قصد ”سیا“ این بود که با توجه به رشته مهندسی ”روشنی مقدم“ در شرکت نفت استخدام شود و از
منطقه خوزستان و صنعت نفت گزارش تهیه کند ٬ولی با توجه به یک ریشه کردی که وی داشته میتواند به کردستان برود و در مورد وضعیت
ـکردستان گزارش تهیه نماید.
4ـ تلگرام رئیس  449149که سند حاضر به آن عطف شده در دست نیست.
5ـ کنار این عبارت با خودکار نوشته شده ”ت  /ا“ که مشخص میکند این فرد خود ت  /ا است .توضیح آنکه ت  /ا مخفف اسم رمز اس .دی.
ترانزیت  /ا است.
6ـ کنار این عبارت با خودکار نوشته شده ”برادر ت  /ا که در هواپیمایی کشوری کار میکند“.
7ـ کنار این عبارت با خودکار نوشته شده ”برادر ت  /ا که در آبادان کار میکند“.
توضیح :با آنکه تلگرام مرجع این سند در دست نیست اما میتوان با اطمینان گفت که متن آن درباره ت  /ا و مشـخصات وی مـنجمله
برادرانش و خانوادهاش میباشد ولی ذـکر نام اس .دی .ترانزیت  /ا و برادرانش به تلگرام دیگری )همین سند( موکول شده است .براساس این سند
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2ـ پرونده 961045ـ  201تا تاریخ  10خرداد  78در بایگانی ضبط شود.

تماماً سری
سری

سند شماره )(2

سری ـ  11خرداد  58اعضاء
از :بخش خارجه  /لوسآنجلس  20502به :فوری برای رئیس رونوشت با حق تقدم برای )تهران(
هشدار :شامل منابع و شیوههای اطالعاتی است .اس .دی .ترانزیت
عطف به :بخش خارجه  /لوسآنجلس 120501
1ـ هویات )عبارتند از( :الف :همایون روشنی مقدم ٬ب :رحمت روشنی مقدم ٬ج :حسن روشنی مقدم
د :حسین روشنی مقدم
در اداره بررسی...............
سری
2ـ پرونده961045 :ـ  201تا تاریخ  11خرداد  1378در بایگانی ضبط شود.
سند شماره )(3

سری ـ  29خرداد  1358اعضاء

از :بخش خارجی  /لسآنجلس ) 20533به کفالت هگرآپ(
به :فوری رئیس رونوشت با حق تقدم برای تهران
هشدار :شامل منابع و روشهای اطالعاتی است ـ اس .دی .ترانزیت
عطف به :رئیس 2458103
1ـ در تماس 28خرداد با اس.دی .ترانزیت )ت  /ا( او به پایگاه اطالع داد که مشغول خرید هدایا برای
خانواده خود در تهران و فروش اتومبیل است .او عزیمت خود را صرفاً به این جهت به تأخیر انداخته که
منتظر پاسخ قطعی از واشنگتن به این پرسش است که آیا با سازمان اطالعات ایاالت متحده همکاری
خواهد داشت یا نه .اـگر اظهار عالقه شود ٬او برای آموزش و یا برنامههای تخلیه اطالعات در مدت الزم
حاضر خواهد بود.
نام جاسوس سیا با نام رمز اس .دی .ترانزیت  /ا همایون روشائی و نام دو تن از برادرانش امیر و حسن میباشد )در سند شماره  2نام ”روشائی“
به ”روشنی“ تصحیح میگردد(.
ال در دست نیست.
1ـ تلگرام مرجع بخش خارجه  /لوسآنجلس  ٬20501فع ً
توضیح :سند شماره ) (1به تاریخ  11خرداد از طرف رئیس با رونوشت برای بخش خارجه قرارگاه لوسآنجلس برای تهران ارسال شده بود
تا هویت اس .دی .ترانزیت  /ا و اعضای خانوادهاش را اعالم بدارد .به طوری که از سند حاضر )شماره  (2برمیآید قرارگاه لوسآنجلس که در
جریان قرار گرفته و در ضمن عهدهدار عمده عملیات و ارتباط با اس .دی .ترانزیت  /ا در آمریکاست ٬اسمهای مندرج در سند شماره ) (1را تا
حدی ناقص تشخیص داده و درصدد تصحیح برمیآید و در همان روز  11خرداد طی تلگرام لوسآنجلس ) 20501رئیس( را مخاطب قرار داده و
این نکته را متذکر میشود و بر طبق قاعده اعالم هویت را به تلگراف بعدی یعنی تلگرام لوسآنجلس  20502که همین سند شماره  2است موکول
میکند .در نتیجه محرز میشود که نام حقیقی و صحیح جاسوس سیا )اس .دی .ترانزیت  /ا( ٬همایون روشنی مقدم است.
ال در دست نیست.
2ـ این تلگرام که سند حاضر به آن عطف شده فع ً
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2ـ همان طور که پایگاه طی مذاـکره تلفنی با ت  /ا در  25خرداد درخواست کرد ٬او در  27خرداد به
برادر خود در آبادان تلفن نمود .همچنین در آخر هفته با خانواده خود در تهران نیز صحبت کرد .برادرش
ـگفت که در شرایط فعلی ت  /ا نمیبایست متوقع باشد قبل از ورود به کشور در شغل پیشنهادی در شرکت
ملی نفت ایران استخدام شود ٬و متذکر شد این امر برای هر کارمندی در هر سطحی قطعی و غیر قابل تردید
ال توسط شرکت نفت برای آموزش به خارج فرستاده شدهاند ٬نمیتوانسـتند
است .حتی کسانی که قب ً
مطمئن باشند هنگام بازگشت شغلی خواهند داشت .برادرش توضیح داد که هیچ صاحب مقامی ایـن
مسئولیت را نخواهدپذیرفت ٬اماافزود که شانس ت  /ا برای استخدام به دالیل زیر خیلی زیاداست :ت  /ا
پیش از این برای پاالیشگاه آبادان کار کرده بودو...بازگردد تا تقاضای استخدام مجدد در همان تشکیالت
ـکلی نماید .خود برادر ت  /ا یک عضو کمیته بوده و در تشکیل کمیته اصلی یازده نفری طرفدار انقالب و
طرفدار خمینی در پاالیشگاه آبادان زمانی که خمینی هنوز در پاریس بود فعالیت داشت .برادر ت  /ا
ـکارمند اداره پاالیش ٬طرح ریزی و مهندسی پاالیشگاه آبادان است ...او با استفاده از دوستان خود در
ـکمیتههای انقالب به استخدام ت  /ا در شرکت ملی نفت ایران کمک خواهد کرد .همچنین برادرش به
عنوان یکی از مقامات شرکت نفت ٬توصیه کرد که ت  /ا به حسن نزیه ...روی آورد و گفت که در صورت
لزوم برای این امر یک توصیهنامه تهیه خواهد کرد.
3ـ در مکالمه ت  /ا با خانوادهاش در تهران به وی اطالع داده شد پدرش که یک مقام بازنشسته دولتی
از وزارت ترابری است ٬میتواند از نفوذ جواد شهرستانی استفاده کند .جواد شهرستانی یکی از دوستان
خمینی است و مشخصاً در مقامهای استانداری خراسان ٬استانداری ـکرمانشاه ٬وزارت راه و ترابری و
استانداری تهران خدمت کرده است .بطوری که پدر ت  /ا اظهار میدارد حدود یکسال پیش شهرستانی از
مقام استانداری تهران استعفا داده بود ولی خمینی با او تماس گرفته تا این شغل را دوباره بپذیرد .از آنجائی
ـکه این پیشنهاد با خردهـگیری افراد مشخص از اعضای کمیته انقالب روبرو شد ٬انتصاب وی نیز کنار
ـگذاشته شد ٬اما شهرستانی همچنان دوست خمینی است و خمینی گاهگاهی با وی مسائلی را در میان
میگذارد .این خانواده رابطهای هم با رئیس پلیس قم زاـگران )احتماالً...ـگران( که نام اول وی مشخص
نیست دارند .او نیز یکی ازمعتمدین و دوستان قدیمی خمینی است .ت  /ا و خانوادهاش درباره ترتیب یک
ـگفتگوی شخصی با خمینی بهنگام بازگشت ت  /ا در رابطه با کوششهایش برای استخدام صحبت کردند.
خانواده ت  /ا او را ترغیب کردند که باور نماید این گفتگو با ارتباطاتی که خانوادهاش دارد ٬تجربهاش در
آبادان ٬هوش آشکار وی و تحصیالتش در مهندسی نفت امکانپذیر است .والدینش ادعا نمودند که
خمینی و اطرافیانش اغلب گفتهاند که آنها فعاالنه به دنبال حمایت ایرانیان جوان تحصیلکردهای هستند که
بتوان به ایشان اعتماد کرد و مشتاق بازگشت به ایران برای کار باشند1.
4ـ پایگاه این امر که ت  /ا پیش از بازگشت به ایران مقداری آموزش ببیند را بسیار اساسی میداند.
1ـ البته بیشتر آنچه درباره رابطه شهرستانی و زاـگران با امام از قول جاسوس سیا نقل شده جعلی بوده و احتما ًال برای تحکیم موقعیت خود در نظر
اربابانش و جلب اعتماد آنها بوده است.
توضیح :تا به اینجا فهمیده میشود که اس .دی .ترانزیت  /ا فردیست که در آمریکا تحصیالتش را تکمیل کرده و قصد دارد به ایران بازگردد.
او پس از مدتی تماس با سیا در آمریکا میخواهد رسماً به عنوان یک عامل جاسوس به مملکتش بازگردد لذا امکانات آتی خود را منجمله محل
اشتغال احتمالی خود ٬موقعیت برادرش و پدرش و از این قبیل را بازگو میکند.
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آموزش وی نباید صرفاً به قول تلگرام مرجع ”نوعی آموزش ارتباطات“ برای تماس با سیاپس ازاطمینان
از اشتغال به کار خود باشد.
پایگاه ستاد را ترغیب میکند که شرایط فوقالذکر را با رعایت حق تقدم مرور نماید ٬زیرا که ت  /ا به
احتمال قریب به یقین نمیتواند بدون نوعی پشتگرمی به اینکه نسبت به او قطعاً عالقه داریم همچنان
عزیمت خود را به تأخیربیاندازد ٬وچنین هم نخواهدکرد .به اومیتوان تامادامی که آموزش طول میکشد
دسترسی داشت ٬اما وی همچنان نگران سرانجام کارش است.
5ــ پرونده0961045 :ـ  201تا تاریخ  29خرداد  1378در بایگانی ضبط شود.
تماماً سری
سری

سند شماره )(4

سری  30خرداد  1358اعضاء
از :رئیس 461826
به :فوری ٬بخش خارجی  /لسآنجلس ٬رونوشت فوری برای تهران ٬دیرتک ٬آتتک
هشدار اطالعاتی :شامل  ...............اس دی .ترانزیت.
عطف به :بخش خارجی  /لسآنجلس 120533
1ـ از تأـکید تلگرام مرجع به اینکه برای تسریع عزیمت ت  /ا امنیت عملیاتی ارتباطات به او آموزش
داده شود ٬تقدیر میگردد .پاسخ برادرش در رابطه با دورنمای شغلیش ٬همان طوری بود که پیشبینی
میشد .اما براساس این فرض که ت /ا به موقعیت جالبی در شرکت نفت دست خواهد یافت٬پیش خواهیم
رفت.
2ـ پیشنهاد میشود که ت  /ا توسط یک مربی از اداره آموزشهای تکنیکی دوره مخفی نویسی و
سیستمهای ال .ام .آی 2را آموزش ببیند .مخفینویسی چاره عملی ارتباط با ت  /ا خواهد بود که از تهران
ال نمیتواند مکرراً مالقاتهای منظم حضوری با مأمور قرارگاه تهران داشته باشد.
به دور بوده و احتما ً
3
همچنین پیشنهاد میشود تا به ت  /ا آدرس عملیاتی داده شود ٬اما تعیین محل آنرا به پایگاه و ت  /ا
واـگذارمیکنیم.از آنجایی که وی مدتی در ـکالیفرنیااقامت داشته٬منطقی به نظرمیرسد که دوستی در آنجا
داشته باشد .اـگر این مناسب است و یا اینکه پایگاه میتواند آدرس عملیاتی فراهم کند ٬لطفًا اطالع دهید.
3ـ دیرتک گوش به زنگ باشد که متعاقب تماس تلفنی  7یک مربی را با مأموریت موقت اعزام کند.

1ـ این تلگراف عطف به سند قبلی یعنی سند شماره  3میباشد.
2ـ سیستمهای ال .ام .آی شامل قلمها ٬کاغذها ٬جوهرها و مداد شیمیایی مخصوص برای نوشتن گزارشهای نامرئی و ظهور آنها میباشند .کـه
دوستی در آنجا داشته باشد .اـگر این مناسب است و یا اینکه پایگاه میتواند آدرس عملیاتی فراهم کند ٬لطفاً اطالع دهید.
3ـ گاهی اوقات تماس حضوری و یا تلفنی با جاسوسان به لحاظ امنیتی امکان ندارد .در این صورت برای تماس با منبع از این روش استفاده
میشود که آدرسی را در یکی از شهرها به جاسوس مربوطه میدهند .این آدرس میتواند آدرس یکی از خانههای امن ”سیا“ و یا آدرس یکی از
جاسوسان دیگر ”سیا“ باشد .به این ترتیب بدون اینکه با جاسوسان تماس گرفته شود و امنیت وی به خطر بیفتد ٬وی به آدرس داده شده نامه
مینویسد ٬اطالعات را میدهد و از طریق نامه دستورالعملها را میگیرد .به این آدرس اصطالحاً آدرس عملیاتی گفته میشود )برای توضیحات
بیشتر به سند شماره  6مراجعه شود(.
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لطف ًا در اسرع وقت تاریخهایی را که برای آموزش معین گردیده به دیرتک 1را برای دیرتک تهیه نمائید.
بدهید) .ـکمی فرصت اولیه برای تسهیل رزرو هواپیما که در حال حاضر با ترتیب فرود هواپیماهای ـ دی.
سی ـ  10مغشوش شده ٬موجب قدردانی میگردد( به عالوه درخواست میکنیم که فرم درخواست  230را
برای دیرتک تهیه نمایید.
4ـ متأسفیم که به سبب برنامه کاری فوقالعاده سنگین ٬مربی آموزش مخفی ٬فوراً در دسترس نیست.
مردادماه نزدیکترین فرصتی است که میتوان ترتیب امر آموزش را داد .از آنجایی که مهم است هرچه
زودتر ت  /ا را دست به کار کنیم ٬درخواست میشود به ت  /ا تعلیمات اصول حرفهای و گزارشنویسی
داده شود.
)لطفاً توجه کنید که مشکالت ما در رابطه با تأمین معلم آموزش مخفی ٬به هیچ وجه اعتنای ما را به
استعداد ت  /ا به عنوان یک عامل تقلیل نمیدهد .کمبود معلم مشکلی است که بر آموزش بسیاری از منابع
ذخیره جدیداالستخدام تأثیر دارد(.
5ــ به نظر ما اساس آموزش فنون حرفهای ٬باید امنیت عملیاتی در اجرای مالقاتهای حـضوری
خصوصاً مالقات در اتومبیل 3باشد ٬چرا که با اوضاع کنونی اینها رایجترین نوع مالقات با عوامل در تهران
هستند .او باید از روشهای ارتباطات منظم و اضطراری مطلع گردد ٬اما پیامهای تلفنی با رمز آشکار نیز
برای اعالم مالقاتهای بدون برنامه باید تعلیم داده شوند .نظر به احتمال استقرار وی در آبادان ٬این جنبه
ممکن است خصوصاً مناسب باشد .بعالوه پیشنهاد میشود که آموزش نظری و عملی در مراقبت و کشف
مراقبت )چه با وسیله نقلیه و چه بدون آن( و همچنین آموزش عالئم و پیامانداختنها 4به وی عرضه گردد.
6ـ پیشنهاد میشود که یک مالقات اولیه با مأمور قرارگاه تهران ترتیب داده شود تا ت  /ا بتواند همین
ـکه در شغل جدید مستقر شد ٬تماس بگیرد ٬به نظر ما ت  /ا این مالقات را با عالمت رمز آشکار مناسب
اعالم کند .خواستار نظریات بیشتر پایگاه درباره بهترین طریقه سرهم کردن یک طرح ارتباطی برای ت  /ا
هستیم.
7ـ برای تهران :لطفاً محل سوار کردن به اتومبیل را همراه با هرگونه پیشنهاد در این رابطه با ذـکر درجه
اولویت فوری در اختیار لوسآنجلس قرار دهید.
1ـ دیرتک ٬اداره مدیریت تکنیکی ”سیا“ میباشد .آتتک هم شعبهای از این اداره است که در سفارت آمریکا در آتن قرار دارد.
2ـ احتما ًال این فرم ٬فرم درخواست مربی آموزشهای فنی میباشد.
ال در سند شماره  5شرح داده میشود .اما مختصراً باین صورت است که از قبل محلی و زمـانی مشـخص
3ـ مسئله مالقات در اتومبیل مفص ً
میشود و در آن ساعت مأمور ”سیا“ میآید و جاسوس را سوار ماشین کرده و اطالعات را از وی میگیرد.
4ـ پیام انداختنها به این صورت است که محلی از قبل مشخص میشود و جاسوس مطالبی را که میخواهد گزارش بدهد در ساعت مشخص در
ال با جاسوس مزبور تماس برقرار کند .به عنوان مثال مأمور سیا ماشین
آن محل انداخته و بعد مأمور سیا میآید و آن را برمیدارد بدون اینکه اص ً
خود را در محلی که جلب توجه نکند پارک کرده و شیشه آن را پایین میکشد ٬جاسوس مزبور با رد شدن از کنار ماشین نوشتهها را درون ماشین
انداخته و از محل دور میشود.
توضیح :این سند عطف به سند شماره  3میباشد .مشاهده میشود که در این سند با بکارگیری اس .دی .ترانزیت  /ا به عنوان جاسوس
موافقت شده و قرار است مربی برای آموزش وی از اداره مدیریت تکنیکی سیا اعزام شود .همچنین برای تماس با ت  /ا وقتی که وی به تهران
میآید قرار شد به وی ابزار و ادوات مخفینویسی بدهند و آدرسی هم در ـکالیفرنیا به وی بدهند تا بتواند مطالب خود را به صورت مخفی نوشته و
بعد به آن آدرس که در حقیقت خانه امن سیا میباشد ٬پست نماید .ـکالیفرنیا از آن جهت انتخاب شده که ت  /ا مدتی در آنجا بوده و در نتیجه طبیعی
به نظر میرسد که در آنجا دوستی داشته باشد که بخواهد با وی مکاتبه نماید.
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8ــ پرونده961045 :ـ  201تا تاریخ  30خرداد  1378در بایگانی ضبط شود .تماماً سری
سند شماره )(5

از تهران ) 53506به کفالت بیلینسکی(1
سری  31خرداد  58اعضاء
به :فوری بخش خارجی  /لوسآنجلس رونوشت با حق تقدم برای رئیس
اخطار :شامل منابع و روشهای اطالعاتی است .اس .دی .ترانزیت
عطف به :الف ـ رئیس  ٬461826ب ـ بخش خارجی  /لوسآنجلس 220533
1ـ محل سوار شدن به اتومبیل برای اس .دی .ترانزیت  /ا:
ال به شکل مثلثی است که ضلع جنوبی آن خیابان عباسآباد٬
2ـ منطقه کلی :درون منطقهای که کام ً
ضلع غربی آن خیابان بخارست و ضلع دیگر آن یک جاده چهار خطه بدون نام که بین میدان آرژانتین و
بزرگراه شاهنشاهی قرار دارد .در این صورت میدان آرژانتین در رأس شمالی آن واقع میشود.
3ـمنطقه جزئی :بارفتن به سمت شمال خیابان بخارست از خیابان عباسآباد به طرف میدان آرژانتین
در اولین تقاطعی که چراغ راهنمایی دارد )پس از گذشتن از تقاطع اصلی عباسآباد ـ بخارست( در سمت
راست ٬خیابان هشتم واقع است طرف مقابل تقاطع خیابان هفتم است .خیابان هشتم بین بخارست و
خیابان بدون اسم اشاره شده در پاراـگراف  1قرار دارد اما از نزدیکی محل پیوستن خیابان بدون اسم و
بزرگراه شاهنشاهی هم عبور میکند .اس .دی .ترانزیت  /ا باید نزدیک انتهای شرقی خیابان هشتم طرف
جنوبی آن بایستد از آنجایی که نامگذاری دوباره خیابانها در جریان است ت  /ا باید متوجه باشد که
خیابان هشتم اولین تقاطعی است که در شمال تقاطع بخارست و عباسآباد چراغ راهنمایی قرار دارد3.
4ـ تصور میشود که باید شماره تلفن قرارگاه ) 830399تکرار میشود  (830399به منظور تماس با
ال متناوب خواهند بود٬
رمز باز برای ترتیب دادن یک تماس داده شود .چون دیدارهای وی از تهران احتما ً
پیشنهاد میشود که به مأمور مربوطه راهی عرضه کند تا بدین در پاسخ تماسش بوی تلفن کند و با استفاده
از رمز باز روز و ساعت مالقات مقرر گردد .در صورت امکان اومیتواند رأس زمان معینی در تهران منزل
یکی از اقوامش برای تماس با مأمور مربوطه باشد4.
5ــ پرونده961045 :ـ  201تا تاریخ  31خرداد  78در بایگانی ضبط شود.

تماماً سری
سری

1ـ هرگاه رئیس قرارگاه به عللی در قرارگاه نباشد ٬قائممقام وی عهدهدار امور مربوطه است .در این تاریخ هم رئیس قرارگاه در تهران نبوده و
بیلینسکی به کفالت وی امور را انجام میداده است.
2ـ سند حاضر عطف به شماره ) (3و سند شماره ) (4میباشد.
3ـ اصل نقشهای را که جاسوسان برای عملیات خود مورد استفاده قرار داده بودند و بعد در جریان اشغال النه جاسوسی رشته رشته شد تکمیل
ـگردیده و همه سایر اسناد در این کتاب آمده است.
4ـ تلفن عملیاتی قرارگاه تلفنی است که فقط برای قرارهای مالقات با جاسوسان از آن استفاده میشده است .البـته مکـالمه بـا رمـز صـورت
میگرفته به طوری که اـگر کسی تلفن را گوش کند متوجه اصل قضیه نشود.
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سند شماره )(6

سری

تاریخ 15 :تیر  1358اعضاء
از :بخش خارجی  /لسآنجلس ) 20581به کفالت هگرآپ(
به :با حق تقدم تهران ٬رئیس رونوشت برای دیرتک ٬آتتک
هشدار :شامل منابع و روشهای اطالعاتی است ـ حساس اس .دی .ترانزیت
عطف به :الف ـ دیرتک  ٬53270ب ـ رئیس  ٬449808ج ـ بخش خارجی  /لسآنجلس 20577
د ـ تهران 153506
1ـ در ) 15تیر( اس .دی .ترانزیت )ت ـ ا( برای نوبت ماقبل آخر با هگرآپ در لسآنجلس مالقات
نمود) .آخرین مالقات در ساعت  15روز  18تیر است( او تمام مقدمات عزیمت را تکمیل نموده ٬به
استثنای بستهبندی تعدادی کتاب که به دوستش واـگذارده تا بعداً برایش بفرستد .وی هنوز اتومبیل را
نفروخته ٬اما عصر همان روز همراه خریدار عازم بانک بودند.او از )موضوع( تلگرام مرجع ب مطلع شد .از
اینکه انتظام دیگر در مقام معاونت نخستوزیر نبود ٬اظهار تعجب کرد .او گفت دستیار دیگری که به جای
انتظام خواهد نشست )حسن؟( صباغیان دوست خانوادگیشان که سخنگوی سابق نخستوزیر است٬
خواهد بود .در مورد برادرش که قرارها را صورت داده بود )وی گفت که( او از طرف خانواده واـکنش نشان
میدهد ٬نه خود .ت ـ ا گفت که دسترسی خاصی به وی ندارد ٬اما از آن نوع برادرهایی است که خیلیها
دوستش دارند و در برآوردن احتیاجات خانوادگی فعال است .از توجه به اعضاء خانواده ت ـ ا ٬رابطها و
ال با قرارگاه تماس پیدا نکرده چشمپوشی شد.
دوستانشان تا هنگامی که ت ـ ا عم ً
2ـ درباره مخفینویسی :هگرآپ آخرین نامه آزمایشی را از فلور مأمور دیرتک توسط نامه سفارشی
در تاریخ ) 13تیر( دریافت داشت .ت ـ ا در اتومبیل با نتایج عالی نامه را ظاهر کرد .او در مورد سهولت
ظهور پیام اطمینان داد .پایگاه از این کمک افزوده که شواهدش در پاراـگراف چهار تلگرام مرجع الف مرور
شدند٬تقدیر میکند ٬تنها یک مورد جهت استفاده در متن ظاهری افزوده گشت .این در صورت پیش آمدن
واقعه غیرمحتملی است که ت ـ ا تحت فشار مجبور شود که آدرس عملیاتی 2را بنویسد .نامه شامل این
جمله خواهد بود ”نوشته را نفرست ٬زیرا که من دیگر قصد ندارم به مدرسه بازگردم“ هویت الف )تلگرام
مرجع( آدرس عملیاتی است تا ت ـ ا در صورتی که بخواهد به ـکالیفرنیای جنوبی نامه بنویسد ٬از آن
استفاده کند.
3ـ در مورد ارتباط تلفنی :شماره تلفن مذکور در پاراـگراف چهار مرجع د به عنوان راه دیگر تماس با
قرارگاه به ت ـ اداده شد .در مورد این نحوه تماس احتمالی اـگرت ـ ا تلفن کند میگوید که من ما یک هستم
آیا میتوانم با چارلز صحبت کنم؟ وقتی چارلز پای تلفن میآید ٬تعارفاتی را ردوبدل میکند و سپس
متذکر میشود که آنها باید برای صرف قهوه یا چای به هم بپیوندند ٬محل تماس در مکان سوار کردن او به
1ـ تلگرامهای مرجع الف و ب و ج هنوز به دست نیامدهاند .تلگرام مرجع د )تهران  (53506سند شماره ) (5میباشد.
2ـ آدرس عملیاتی موقعی به کار میرود که تماس حضوری با جاسوسان مشکل یا غیرممکن باشد ٬در این صورت از مکاتبه مخفی اسـتفاده
میشود .بدین ترتیب که آدرس یکی از خانههای امن سیا به جاسوس مربوطه داده میشود و او هم با مکاتبه با این آدرس اطالعات مورد نظر را به
سازمان سیا انتقل میدهد .در نوشتن این گونه نامهها از قلم و کاغذهای مخصوص استفاده میشود و متن نامه عموماً دارای یک متن ظاهری است
ـکه در آن از مسائل عادی بحث شده و یک متن مخفی نیز دارد که پس از تحوالت شیمیایی الزم ظاهر میشود.
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ماشین که در تلگرام مرجع د ذـکر شده میباشد .هر محل دیگری که به وسیله یکی از دو طرف مکالمه ذـکر
شود.بیمعنی خواهد بود و نباید به آن اعتناشود ٬چرا که مطرح کردن آن فقط به قصد مکالمه میباشد زمان
و ساعت مالقات میتواند به وسیله هریک از دوطرف پیشنهاد شود و در تلفن توافق شود .مهم نیست که بر
سر چه چیزی توافق شود ٬زمان و ساعت مالقات  2روزو  2ساعت قبل از موعدتوافق شده است٬یعنی اـگر
بر سر ساعت  (22) 10روز دوشنبه توافق شود مالقات دراتومبیل ساعت  (20) 8شنبه خواهد بود .ت ـ ا
این سیستم 2ـ  2ساده را حفظ کرده است .در موردی که قرارگاه بخواهد به ت ـ ا تلفن کند ٬این امر لزوماً
قبل از تماس باید قرار گذاشته شده باشد .زمان تماس براساس همان سیستم 2ـ 2خواهد بود .اـگر به ت ـ ا
اطالع داده شود که با او تماس گرفته خواهد شد ٬روز و ساعت تماس باید به وی داده شود .او ترتیبی
خواهد داد که در موعد مقرر برای تماس در منزل والدینش باشد .شماره تلفن تماس ”هویت ب“ میباشد
و تماس گیرنده باید ”هویت ج“ را سراغ بگیرد .اـگر تماس به فارسی روان صورت بگیرد ٬عالی است.
4ـ در مورد مالقات درون اتومبیل :ت ـ ا درخواست نمود که اولین موعد مالقات در اتومبیل روز 29
تیر تکرار میشود 29 ٬تیر در ساعت  21و اـگر نشد ساعت  22باشد .اـگر این مالقات انجام گرفت او اول و
پانزدهم هر ماه میالدی بعد رجوع خواهد کرد .مالقات در همان محل سوار اتومبیل شدن همواره در
ساعت  21و اـگر نشد ساعت  22خواهد بود .او حداـکثر برای ده دقیقه در محل خواهد ماند .ت ـ ا سعی
خواهد کرد که در دست چپ یک کیف خرید کوچک بگیرد و در دست راست یک روزنامه خواهدداشت.
او گرمکن یقه اسکی سیاه و شلوار جین آبی میپوشد )فوت اخیر یکی از بستگانش ٬این لباس را موجه
میسازد( .او عینک سنگین قاب شاخی با شیشههای روشن میزند .او از تقاطع اصلی عباسآباد ـ
بخارست به محل سوار شدن به اتومبیل روانه میشود .او محل را میشناخت و گفت که قبل از مالقات با
ال به خاطر دارد.
ماشین برادرش به نزدیکی محل خواهد رفت تا مطمئن شود آنجا را کام ً
ال به وی
 5ـ ت ـ ا دقیق و باهوش است ٬دستورات را بدون هیچ سؤالی میپذیرد و راهنماییهایی که قب ً
داده شده به خوبی تکرار میکند .او سریعاً میخواهد تماس بگیرد تا هرچه زودتر کارش را شروع کند .او
توانایی خودش و سایر جوانب عملیاتی را مورد تردید قرار نمیدهد .پایگاه آخرین مالقات را انجام
خواهدداد و اـگر وقایع ٬ضرورت خبردهی بوسیله پایگاه راایجاب کند ٬به اطالع مخاطبین خواهیم رساند.
او برای ساعت ـ  10روز  19تیرماه بلیط دارد .موفق باشید.
تماماً سری
6ـ پرونده0961045 :ـ  201تا  15تیرماه  1378در بایگانی ضبط شود.
سری

سند شماره )(7
سری  15تیر  58اعضاء
از :بخش خارجه  /لوسآنجلس ) 20582به کفالت هگرآپ(
به :با حق تقدم به تهران ٬رئیس رونوشت برای دیرتک ٬آتتک
هشدار :شامل منابع و شیوههای اطالعاتی است  ...............اس .دی .ترانزیت
عطف به :بخش خارجه  /لوسآنجلس 120581
1ـ هویت الف ـ پروفسور رابرت ام .ـکارتر ٬دانشگاه ـکالیفرنیای جنوبی ساختمان تایلر ٬خـیابان
1ـ تلگرام مرجع سند شماره ) (6میباشد.

اسناد النه جاسوسی آمریکا

 52
190007

 ............شماره  ٬3601لوسآنجلس ٬ـکالیفرنیا
هویت ب ـ  557705تکرار میشود
هویت ج ـ همایون3
2ـ پرونده0961045 :ـ  201تا تاریخ  15تیر  78در بایگانی ضبط شود .تماماً سری
2557705

سند شماره )(8
سری  20تیرماه  1358اعضاء
از :بخش خارجی  /لسآنجلس ) 20589به کفالت ـگلگروف(
به :با حق تقدم تهران رونوشت برای رئیس
هشدار اطالعاتی :شامل منابع و روشهای اطالعاتی است ـ حساس .اس .دی .ترانزیت
عطف به :الف ـ بخش خارجی  /لسآنجلس  ٬20581ب ـ بخش خارجی  /لسآنجلس 420533
1ـ در تاریخ  18تیر جلسه نهایی و مختصر با اس .دی .ترانزیت )ت ـ ا( برگزار شد و نتیجه این بود که
ت ـ ااطالع داد تا  24تیرماه لسآنجلس را ترک نخواهد کرد .تمام مقدمات مالقاتها به همان صورت باقی
میمانند .علت تعویق سفر ٬تلفن یکی از نزدیکترین دوستان ت ـ ا بود که اطالع داد پدرش اخیراً از تهران
آمده است .پدر وی که یک تیمسار )پلیس( به نام شهرستانی است و اسم کوچکش مشخص نیست ٬اخیراً
توسط دولت فعلی زمانی که به سن  55سالگی رسید ٬بازنشسته شد .این مرد دو پسرعموی دیگر دارد:
یکی با همان نام خانوادگی که وزیر جدید راه و ترابری و دارای سایر مشاغلی که در پاراـگراف سوم تلگرام
مرجع ب ذـکر شده بوده است .آن طور که ت ـ ا میگوید او آخرین شغلش ریاست پلیس راه بوده است .از
آن مهمتر او دوست نزدیک رئیس پلیس قم است که در پاراـگراف سوم تلگرام مرجع ”ب“ به عنوان دوست
خانواده ت ـ ا از وی نام برده شده است .ت ـ ا ضمن حضور در شامی که  19تیرماه به آن دعوت شده بود٬
خواست که خروجش را تا پرواز بعدی هواپیمایی ملی ایران به تعویق بیفکند تا فرصت داشته باشد از
شهرستانی برای رئیس پلیس قم توصیهنامه و معرفینامه درخواست کند.
2ـ ت ـ ا اشکالی نمیدید که اولین مالقاتش در اتومبیل در تاریخ  29تیرماه باشد و در محل حاضر
خواهد بود.
3ـ پرونده 0961045ـ  201تا تاریخ ...............تیرماه  1378در بایگانی ضبط شود .تماماً سری

1ـ با توجه به هویت الف در سند شماره ) (6که آدرس عملیاتی برای مکاتبه مخفی بود مشخص میشود که صاحب این آدرس یعنی آقای رابرت
ام ٬ـکارتر از اساتید دانشگاه ـکالیفرنیای جنوبی از عوامل سیا میباشد.
2ـ هویت ب در سند شماره ) (6مربوط به شماره تلفن منزل والدین اس .دی .ترانزیت بوده که در اینجا شمارهاش مشخص شده است.
3ـ هویت ج در سند شماره ) (6مربوط به نامی بوده که مأمور سیا در تماس با شماره فوق میبایست بخواهد با او صحبت کند.
4ـ تلگرام مرجع الف سند شماره ) (6میباشد و تلگرام مرجع ب به دست نیامده است.
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سند شماره

)1(9

سری  21تیر  1358اعضاء
به :بخش خارجه  /لوسآنجلس رونوشت با حق تقدم برای تهران
از :رئیس 474998
عطف به :بخش خارجه  /لوسآنجلس 20589
موضوع :اس .دی .ترانزیت
1ـ ما به هرگونه خبری که ممکن است شهرستانی درباره اوضاع ایران داشته باشد ٬عالقه وافری داریم.
ال از اقامت ت  /ا در ناحیه لوسآنجلس باقیمانده میل داریم او
اـگر ممکن باشد در مدت کوتاهی که احتما ً
اطالعات شهرستانی درباره موضوعات مندرج در ذیل را تخلیه نماید .ت  /ا خودش باید موضوعات
خصوصاً آنهایی را که به قم مربوط میشوند در خاطر نگاه دارد ٬چرا که پس ازدیداری که مطرح شده )در
تلگرام مرجع اشاره گردید( در موقعیتی خواهد بود که میتواند جواب دهد .برای تهران :نظر به آنکه دیگر
چیزی به عزیمت ت  /ا از آمریکا نمانده اـگر بخش خارجه  /لوسآنجلس قادر نبود درخواستهای ذیل را
برآورد شما اطالعات درباره مالقات با تیمسار شهرستانی را پس از برقراری مجدد تماس در تهران تخلیه
نمایید.
2ـ نکات خواسته شده بدین قرارند:
الف :بنا به گزارشهای مطبوعات دولت موقت سعی نموده سرتیپ عزیزاهلل رحیمی فرمانده صریحالبیان
دژبانی ارتش را اخراج کند ٬اما آیتاهلل خمینی مانع امر شد و این موجب ضربه قابل مالحظهای به دولت
شد .وزیر دفاع ریاحی و رئیس ستاد نیروی زمینی ٬فربد ٬هردو گفتهاند که از دستور خمینی اطاعت
خواهند نمود .خواهان اظهارنظر منبع درباره قضیه ریاحی هستیم .آیا رحیمی سعی دارد خـود را در
موقعیتی قرار دهد که جای ریاحی یا فربد را بگیرد؟ رحیمی در ارتش از چه اندازه پشتیبانی برخوردار
است؟
ب :موقعیت گروههای همافر چگونه است؟ آیا آنها متحد با مجاهدین خلق هستند؟ آیا آنها در حال
سلب حمایت خود از خمینی هستند؟
ج :کمیتههای درون ارتش :آیا ساخت یا سلسله مراتب فرماندهی وجوددارد؟ آیا آنها توسط فردی یا
ـگروهی معرفی یا انتخاب میشوند؟ هیچ رهبر برجستهای از آنها دارد بیرون میآید؟ درباره رابطه مدنی با
ـکمیتهها اظهارنظر شود .رابطه بین کمیتههای نظامی و غیرنظامی چگونه است؟
ه :اظهارنظر درباره انفجار جاری در لولههای نفت :آیا منبع درباره مشکالت کارگری در حوزههای
نفتی چیزی میداند؟ درباره اعتراضات اعراب در خوزستان چطور؟
و :آیا عراقیها فعاالنه در مشکالت خوزستان دخالت دارند؟
ز :آیا او هیچ خبری از فعالیتهای قبیله قشقایی دارد؟
ـکمیتهها
ح :آیا رؤسای کمیتهها مستقیماً به خمینی دسترسی دارند یا اینکه باید از طریق ـکمیته مرکزی تهران
اقدام کنند؟ یا از طریق شورای انقالب اسالمی؟
1ـ این سند عطف به سند شماره ) (8میباشد.
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ط :آیاجدا از کمیتهها نیروی دیگری در حال شکل گرفتن برای تشکیل پلیس و سایر نهادهااست؟ آیا
منبع میتواند نوع بعضی از تخاصماتی را که بین کمیتهها و دیگران روی میدهد و اـکنون به نظر میرسد از
شهرستانها مکرراً گزارش آنها میآید توصیف کند؟
ی :تشکیالت ستاد خمینی را توصیف کنید .آیا ستاد او واقعاً در مدرسه فیضیه قرار دارد؟ یا اینکه او از
ساختمانهای دیگری استفاده میکند؟ نحوه تشکیالت محافظان چگونه است؟ آیا تعلیم دیدهاند؟ توسط
چه کسی؟ آنها چه کسانی هستند؟ آیا نوعی دفتر مدیریت هم دارند؟ چه کسی آن را اداره میکند؟
س :تمام جزئیات ممکنه درباره افرادی که بالفاصله پیرامون خمینی هستند تهیه کنید .چه کسی بیشتر
ال نامبرده میشوند ٬به طور مرتب نزد او میروند و اـگر آری
اوقات با اوست؟ آیا هیچ یک از کسانی که ذی ً
لطفاً هرگونه جزئیات ممکن درباره آنها و رابطهشان باخمینی راتهیه کنید :پسرش احمد ٬دامادش اشراقی٬
بهشتی ٬بنیصدر ٬خلخالی ٬الهوتی ٬ملکوتی ٬منتظری .رابطه خمینی با فداییان اسالم چگونه است؟ آیا
خلخالی رهبر آن است؟ مقاصد فداییان اسالم چیست؟ چه تعداد عضو دارد؟
ع :لطفاً رابطه بین خمینی٬شریعتمداری ٬ـگلپایگانی و مرعشی نجفی را توصیف کنید .آیا هریک از این
آیتاهللهای اخیر برای خود ستاد دارند؟ آیا خودشان محافظ دارند؟ آیا بین گروههای مختلف محافظان
خصومت وجود دارد؟ گروههای مختلف محافظان به چه اندازه هستند؟
ف :آیا شورای انقالب اسالمی در تهران قرار دارد یا در قم؟ در رأس آن چه کسی است؟ هر چند وقت
یک بار جلسه دارد؟ آیا به طور منظم با خمینی مالقات دارد؟
ص :خمینی در مالقاتهای کوچک چه کسانی را میپذیرد؟ چگونه افراد ترتیب دسترسی به خمینی را
میدهند؟ شخص باید چه موقعیتی داشته باشد تا بتواند او را مالقات کند؟
ق :وضع فعلی سالمتی خمینی چگونه است؟
ر :جانشین احتمالی خمینی در صورت مرگ وی چه کسی خواهد بود؟ آیا حدسی درباره اینکه امکاناً
در قم چه روی خواهد داد زده میشود؟ فعاالن عمده ممکن است چه کسانی باشند؟
ش :آیا در قم واحد سپاه پاسداران هست؟ چند نفر آنها آنجا هستند؟ آیا تعلیم دیدهاند؟ توسط چه
ـکسی؟
ت :تصور میشود سیاه جامگانی که با رحیمی هستند نوعی ارتباط خاص باخمینی داشته باشند .آنها
چه کسانی هستند؟ چه کسی آنها را آموزش داده؟ چند نفر هستند؟ به چه کسانی وفادارند؟
ـک :وضع امنیتی در قم چگونه است؟ تا چه حدی )قم( برای بیگانگان قابل دسترسی است؟ آیا پلیس
مسئول امنیت قم است یا مجاهدین یا پاسداران انقالب؟ ارتباط آنها با یکدیگر چگونه است؟
ل :در چه نوع حوادثی تروریستها دست دارند؟ آنها چه کسانی هستند؟ بعد از دستگیری آنها به چه
نوع مجازاتهایی محکوم میشوند؟ آیا کشور خارجی با تروریستها همدست است یا از آنها حـمایت
میکند؟
4ـ امیدواریم مطالب فوق مفید باشند .میدانیم که منبع قادر نخواهد بود همه نکات فوق را برآورده
سازد ٬با این وجود او باید آنها را برای ...............به خاطر بسپارد.
5ــ پرونده0961045 :ـ  201تا تاریخ  21تیر  1378در بایگانی ضبط شود.
تماماً سری
سری
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سند شماره )(10

سری  3مرداد  58اعضاء
به :فوری تهران رونوشت بخش خارجی  /لوسآنجلس
از :رئیس 482379
اخطار ـ شامل منابع و روشهای اطالعاتی است .اس دی ترانزیت
عطف به :الف ـ تهران  53765ب ـ بخش خارجی  /لوسآنجلس  21581ج ـ تهران 153506
1ـ فرد مورد اشاره تلگرام مرجع الف که تماس گرفت اس .دی .ترانزیت  /ا است .آنچه در ذیل میآید
طرح تماس بود:
الف :ارتباط تلفنی :ت  /ا با شماره تلفن عملیاتی قرارگاه 830399 ٬تکرار میشود  830399تماس
خواهد گرفت و میگوید ”سالم ٬من ما یک هستم ٬میتوانم با چارلز صحبت کنم“ هنگامی که چارلز پای
تلفن میآید او تعارفاتی را ردوبدل میکند و آنگاه میگوید که باید برای صرف قهوه یا چای مالقات کنند.
مکانی که برای تماس ذـکرمیشود محل سوار شدن به اتومبیل خواهد بود که درزیرتوضیح داده شده است.
هر محل دیگری راکه یکی ازدوطرف ذـکر کندبیمعنی بوده و باید به آن اـکتفانشود ٬چراکه مطرح کردن آن
فقط به قصد مکالمه است .یکی از طرفین فقط به قصد مکالمه است .یکی از طرفین میتواند تاریخ و محل
راپیشنهاد نموده و در تلفن بر سر آن توافق گردد .مورد توافق مهم نیست ٬تاریخ و محل )قرار( دو روز و دو
ساعت جلوتر از آنچه که مقرر گردیده میباشد ٬یعنی اـگر دوشنبه ساعت  22مورد توافق قرار میگیرد
مالقات دراتومبیل شنبه شب ساعت  20خواهد بود .درصورتی که قرارگاه بخواهد با ت  /ا تماس بگیرد٬
ترتیب این امر باید توسط نوشته مخفی یا در مالقات حضوری از قبل داده شود .زمان تماس بر همان
اساس 2ـ) 2ساعت و روز جلوتر( مبتنی خواهد بود .اـگر به ت  /ا گفته شود که با او تماس خواهند گرفت٬
تاریخ و زمان آن باید داده شود .او ترتیبی میدهد که در مورد مقرر برای تماس در منزل والدینش باشد.
شمارهای که باید با آن تماس گرفته شود هویت الف بوده و تماس گیرنده باید هویت ب را سراغ بگیرد.
بهترین حالت این خواهد بود که تماس به فارسی صورت پذیرد.
ب :مالقات در اتومبیل :ت  /ا درخواست کرده بود که اولین روز مالقاتش در اتومبیل  29تیر تکرار
میشود و  29تیر رأس ساعت  21و اـگر نشد  22باشد .اـگر این تماس حاصل نشد او اول و پانزدهم هر ماه
میالدی بعد آن رجوع خواهد کرد .مالقات در همان محل سوار شدن به اتومبیل همواره در ساعت  21و
 22خواهد بود .او در محل حداـکثر ده دقیقه منتظر خواهد ماند .ت  /ا سعی خواهد کرد که در دست چپ
یک کیف خرید کوچک بگیرد و در دست راست یک روزنامه خواهد داشت .او گرمکن یقه اسکی سیاه و
شلوار جین آبی میپوشد .او عینک سنگین قاب شاخی با شیشههای روشن میزند و از تقاطع اصلی
عباسآباد بخارست به طرف محل سوار شدن به اتومبیل روانه میشود .وی محل را میشناخت و گفت که
1ـ از سه تلگرامی که سند حاضر به آن عطف شده است تلگرام ج سند شماره ) (5و تلگرام ب سند شماره  6است ٬تلگرام الف در دست نیست.
توضیح :به طوری که از جمله اول پاراـگراف  1و از پاراـگراف  2و مراجعه به اسناد شماره ) (5و ) (6که طرحهای تماس هستند دریافت
میشود اس .دی .ترانزیت در اولین روزهای مرداد ماه به تهران بازگشته و مطابق طرح مقرر با قرارگاه سیا در تهران تماس گرفته است ٬ولی
احتما ًال مقداری از اسناد غیر الزم پروندهای که طرحهای تماس در آن قرار داده میشده مطابق برنامههای عادی قرارگاههای سیا از بین برده شده
ـکه در ضمن آن اسناد اضافی سندهای طرح تماس با اس .دی .ترانزیت نیز بوده است.
لذا قرارگاه تهران نمیتواند در تماس تلفنی جاسوس ترتیبات الزم را تشخیص دهد و با تلگرام مرجع الف ماوقع را به مرکز گزارش میکند و
رئیس هویت فردی را که تلفن کرده اعالم و طرح تماس را عیناً یادآوری میکند.

اسناد النه جاسوسی آمریکا

 56

ال به خاطردارد.
قبل ازمالقات ٬بااتومبیل برادرش به نزدیکی محل خواهد رفت تا مطمئن شود آنجا را کام ً
منطقه کلی این محل درون منطقه مثلثی شکلی است که خیابان عباسآباد ضلع جنوبی آن ٬خـیابان
بخارست ضلع غربی و یک جاده بدون نام چهار خطه که بین میدان آرژانتین و بزرگراه شاهنشاهی قرار
دارد )ضلع دیگر آن(است .در این صورت میدان آرژانتین رأس شمالی مثلث واقع میشود .جزئیات منطقه
با رفتن سمت شمال خیابان بخارست از خیابان عباسآباد به طرف میدان آرژانتین در اولین تقاطعی که
چراغ راهنمایی دارد) .پس از گذشتن از تقاطع اصلی عباسآباد ـ بخارست( سمت راست خیابان هشتم
قرار دارد .طرف مقابل تقاطع خیابان هفتم است .خیابان هشتم بین خیابان بخارست و خیابان بدون اسم
فوقالذکر واقع است اما آنرا در نزدیکی تقاطع خیابان بدون اسم و بزرگراه شاهنشاهی قطع میکند .ت  /ا
باید نزدیک انتهای شرقی خیابان هشتم در طرف جنوب آن بایستد .از آنجایی که خـیابانها دوبـاره
نامگذاری میشوند ٬باید روی این نکته توجه شود که خیابان هشتم اولین تقاطعی است که در شمال تقاطع
بخارست و عباسآباد چراغ راهنمایی دارد.
2ـ اـگر تلگرافهای مرجع و دیگر مطالب مربوط به اس .دی .ترانزیت  /ا از بین رفتهانداطالع دهید ٬و ما
ارسال خواهیم نمود.
3ـ پرونده961045 :ـ  201تا تاریخ  3مرداد  78در بایگانی ضبط شود.
تماماً سری
سری

سند شماره )(11

سری  3مرداد  1358اطالعاتی
از :رئیس 482711
به :تهران رونوشت برای دهلینو ٬اسالمآباد ٬ـکراچی ٬ـکابل ٬تلآویو ٬عمان ٬قاهره ٬بیروت ٬جده ٬کویت٬
تاریخ پخش 3 :مرداد 1358
بخش خارجی  /لسآنجلس و ریاض
هشدار :شامل منابع و روشهای اطالعاتی است ـ اطالعاتی گزارشی که میآید 79ـ 315/13141ـ
 TDFIRDBاست که باید مطابق حوزه پخش مذکور در پاراـگراف چهار بخش گردد.
79ـ  315/13141ـ TDFIRDB
این یک گزارش خبری است که بررسی نهایی اطالعاتی نشده است .طبقهبندی گزارش سری است.
اخطار ـ شامل منابع و روشهای اطالعاتی است ـ غیر قابل رؤیت برای بیگانگان .غیر قابل رؤیت برای
پیمانکاران و مشاوران پیمانکاران.
ـکشور :ایران
موضوع :وضعیت نیروهای پلیس ایران تا آخر بهار ) 1358تاریخ اطالعات اردیبهشت تا تیر (1358
منبع :یک منبع ایرانی که تحصیالت خوبی دارد و عالقهمند به امور سیاسی واقتصادی است .حد اعتماد به
وی معلوم نگردیده است .او این اطالعات را از یک منبع با دسترسی خوب به دست آورد1.
1ـ ”منبع ایرانی با تحصیالت خوب“ ٬اس .دی .ترانزیت  /ا است و ”منبع با دسترسی خوب“ همان تیمسار شهرستانی است که پسرش به اس.
دی .ترانزیت  /ا خبر داده که وارد آمریکا شده و اس .دی .ترانزیت  /ا نیز برای مالقات با او مسافرتش به ایران را به تعویق انداخته بود .مطلب
درباره هویت منبع این گزارش با مراجعه به اسناد شماره ) (14و ) (15محرز میگردد.
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1ـ پلیس کشوری ایران همچنان در حفظ نظم داخلی و عمل به عنوان یک نیروی پلیسی مؤثر عاجز
است .روحیه نیروهای پلیس که عمدتاً به وسیله پاسداران کنار زده شدهاند ٬به پایینترین حد ممکن
رسیده است .آنها غیر مسلح هستند .اـکثر افراد رده پایین اعتنایی به افسران خود نمیکنند یا یونیفورمهای
خود را نمیپوشند و ظاهرشان عموماً آشفته است .نظم عمومی کشور همچنان توسط پاسداران حفظ
میشود که توانستند به محض اینکه آیتاهلل روحاهلل خمینی دستور داد ٬یک نیروی پلیس کشوری تشکیل
دهند .حتی اـگر دوباره مسئولیت حفظ نظم عمومی به پلیس کشوری ایران داده شود ٬در شرایط فعلی آنها
قادر به اجرای آن نخواهند بود.
2ـ فرمانده فعلی پلیس کشوری ایران سرهنگ دومی به نام ناصر مجللی است که رأساً در مقابل وزیر
ـکشور مسئول است .قم حداقل راهنمائیهایی در مورد فعالیتهای پلیس کشوری به وی میدهد .سیستم
قضائی درست کار نمیکند و اـگر پلیس درگیر دستگیری یک تبهکار مهم شوند ٬تبهکار هنوز به جای
سیستم قضائی دولتی تسلیم دادگاههای انقالب میشود.
3ـ به دست آمده در تاریخ  29تیرماه .1358
4ـ حوزه پخش :فرستاده شد به تهران ٬دهلینو ٬اسالمآباد ٬ـکراچی ٬ـکابل ٬تلآویو ٬عمان ٬قاهره٬
بیروت ٬جده و ـکویت.
طبقهبندی گزارش سری ـ شامل منابع و روشهای اطالعاتی است ـ غیر قابل دسترسی برای بیگانگان
ـ غیر قابل رؤیت برای پیمانکاران یا مشاورین پیمانکاران ـ پخش و اقتباس تحتنظر تهیهـکننده گزارش
است .تا تاریخ  3مرداد  1378در بایگانی ضبط شود .تمام اجزاء گزارش طبقهبندی و قیود کل سند را دارا
است.
سند شماره )(12

سری  11مرداد  1358اعضاء
به :رئیس ٬رونوشت برای لسآنجلس
از :تهران 53827
اخطار :شامل منابع و روشهای اطالعاتی است اس .دی .ترانزیت
1ـ مأمور قرارگاه اولین مالقات ماه اوت خود را با اس .دی .ترانزیت برگزار کرد تا درباره فعالیتهایش
و احتماالتی که جهت استخدام در شرکت ملی نفت ایران برای وی موجود بودند ٬مذاـکره گردد.
2ـ ت  /ا به دفتر آیتاهلل طالقانی رفته است تا جهت به دست آوردن یک شغل خوب از آنجا کمک
بگیرد .در روز ...............مرداد به همین منظور قرار مالقاتی با آیتاهلل خمینی در قم خواهد داشت .در این
مالقاتها نکته اصلی حرفهایش این خواهد بود که او یک مهندس ...............و یک مسلمان ایرانی وفادار
است که میخواهد به کشورش کمک نماید .او از این مصاحبات توقع هیچ کمک مستقیمی ندارد ٬اما به هر
حال به اعتبار او کمک خواهند کرد .مأمور مربوطه او را ...............کرد که به تمام صور اداری مربوط به
مصاحبهاش با خمینی توجه داشته باشد تا ...............ممکن ...............بعداً گزارش تهیه کند.
3ـ ت  /ا همچنین یک خالصه نامه و ...............همراه با )متن( سخنرانی که در آمریکا در مورد اسالم
ایراد کرده بود ٬تهیه کرد و این اعتبارنامهها را به منشی حسن نزیه رئیس شرکت نفت تسلیم کرد .در آبادان
او با خاچاطوریان که نام اول او مشخص نیست و ...............پاالیشگاه آبادان است مالقات کرده تا برای
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ـگرفتن شغلی در آنجا درخواست نماید .محتمل به نظر میرسد که ت  /ا شغلی در آبادان به دست آورد ٬اما
درباره تهران مطمئن نیست .مأمور مربوطه به او گفت که ما به اوضاع خوزستان خیلی عالقمندیم و مایلیم
ـکه او در آنجا باشد .اـگر او در بخش تعیین خطمشی شرکت نفت ...............خوبی میگرفت تا به عنوان
 .................در تهران کار کند باز هم ما به آن عالقهمندیم .مأمور مربوطه هشدار داد که به آمارتولیدات و
صادرات عالقه چندانی نداریم در مورد تحقیق و مراحل تولیدی عالقه ما از آن هم کمتر خواهد بود .اـگر از
این نوع مشاغل در تهران اختیار کند ٬ما نسبت بهحفظ این ارتباط احساس ...............نخواهیم کرد .ت  /ا
این مالحظات را درک نمود.
4ـ کوچکترین برادر ت  /ا به نام مسعود در ...............به تاریخ دوشنبه  10تیر کشته شد .خانواده ت /
ا دو ـ سه سال بود که میدانستند مسعود عضو فداییان )چریکها( بوده ٬درباره فعالیتهایش اطالع بـه
خصوصی نداشتند .آنها دقیقاً نمیدانستند که علت مرگش چه بود ٬هرچند که تشخیص خودکشی را که
پاسداران انقالب این طور اعالم کرده بودند باور نداشتند ٬خود ت  /ا هوادار مجاهدین است ٬اما بعضی
فداییان را که رابطهای برادرش بودند ٬میشناسد .از جانب این دوستان به طور تعارف عنوان شده است که
او در رفتن به کردستان با جمع آنها باشد تا ببیند که چگونه فداییان از حزب دمکرات پشتیبانی میکنند.
مأمور مربوطه به ت  /ا گفت که ما میل نداریم مسائل دیگر او را از هدف خود که به دست آوردن شغلی در
شرکت نفت و ترجیحاً در خوزستان است ٬بازدارند .به هر حال همکاری بین کردها وفداییان برای گزارش
از اهمیت برخوردار خواهد بود ٬به شرط اینکه او بتواند این سفر را به نحوی ترتیب دهد که با مراحل
استخدام وی تداخل نکند .ت  /ا تصور میکند که قادر به چنین کاری هست و در مورد فداییانی که شرکت
دارند ٬جزئیاتی را گزارش خواهد کرد .این مسافرت حدود یک هفته طول خواهد کشید و ممکن نیست که
قبل از پایان  10مرداد صورت پذیرد.
5ــ ت  /ا از برادرش درکمیتهای در آبادان در مورد مشکالت کارگری شرکت نفت خبردار شده است.
ـکارگران درباره مزایای جیره غذایی که در ...............سال گذشته صرف کرده بودند و لغو گشتهاند خیلی
نگران بودهاند .هماهنگی بین نیروی حفاظت و محافظین پاسدار مشکل بزرگی است .او قبل از مراجعت به
تهران از طریق قم در  12مرداد برای دیدار خانوادهاش و) ...............هویت( به آبادان باز خواهد گشت.
مأمور مربوطه تأـکید کرد که ما به تمام مشکالتی که برادرش در آبادان با آنها مواجه است عالقهمندیم و
ت /ا هم باید به تمام اظهارات برادرش در مورد مشکالت کارگری توجه داشته باشد و بعداً آنها را گزارش
ـکند .ت  /ا همچنین با یک شیخ عرب که در دوره شاه ...............سیاسی ارشد در خوزستان بود آشنایی
دارد .مأمور مربوطه به او گفت که ما در مورد مواضع اعراب و ...............سیاسی با عطف توجه بـه
تفاوتهای فارس و عرب در خوزستان عالقهمند به کسب اطالع هستیم.
6ـ برای مالقات آینده که قرار است در  24مرداد باشد ٬ت  /ا در مورد آینده کارش در شرکت نفت٬
اخباری که از برادرش در کمیته آبادان گرفته و مصاحبهاش با خمینی در قم گزارش خواهد کرد .به عالوه
ال در مورد همکاری فداییان و حزب دمکرات کردستان گزارش خواهد کرد.
او احتما ً
7ـ بخش خارجه  /لوسآنجلس :پس از این مالقات اول ٬به نظر میآید که اس .دی .ترانزیت  /ا
ال پذیرفته است .ارزش او در آینده بستگی
عاملیست که به خوبی تحریک شده و نقش مخفی خود را کام ً
خواهد داشت به اینکه شغلی با دسترسی خوب )به اطالعات ـ م( به دست آید ٬اما او از آن نوع عاملهائی
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است که ...............مادی احتیاج...............
8ــ پرونده961045 :ـ  201تا تاریخ  11مرداد  1378در بایگانی ضبط شود.

تماماً سری
سری

سند شماره )(13

سری  16مرداد  58اعضاء
به :تهران ٬رئیس رونوشت برای بخش خارجه  /لوسآنجلس
از :رئیس 489756
هشدار :شامل منابع و روشهای اطالعاتی است .اس .دی .ترانزیت
عطف به :الف .تهران  ٬53828ب .تهران 153827
1ـ ستاد مرکزی از اینکه مطابق تلگرام مرجع باب تماس بین قرارگاه و اس .دی .ترانزیت )ت  /ا( به
آرامی گشوده میشود ٬خشنود است .تلگرام مرجع حاوی زوایای عملیاتی امیدوارکننده و مختلف بود و
ما بسیار عالقهمند به این امکان هستیم که درباره مجاهدین ٬فدایـیان و مـناسبات بـین جـنبشهای
تجزیهطلب )ـکرد( گزارش شود .با طرح قرارگاه موافقت میشود که از ت  /ا درباره روابط حزب دمکرات
ـکردستان بافداییان و همچنین درباره سایر موضوعات مورد توجه ٬سؤال شود و در ضمن ت  /ا را متوجه
به پیدا نمودن شغلی در آبادان نگاه داریم .منتظر نتایج مالقات  24مرداد هستیم.
2ـ ستاد درباره نامزد ت  /ا سوابقی ندارد2.
3ـ پرونده961045 :ـ  201تا تاریخ  17مرداد  78در بایگانی ضبط شود.
تماماً سری
سری

سند شماره )(14

سری  23مرداد  58تلگرام غیر فوری
به :رئیس
از :تهران 53916
موضوع :هشدار ـ شامل منابع و شیوههای اطالعاتی است ـ منابع
1ـ لطفاً منابع گزارشهای منتشره ذیل را اطالع دهید:
) 482081رئیس( 79ـ 315/13092ـ TDFIRDB
) 482711رئیس( 79ـ 315/13141ـ TDFIRDB
) 470697رئیس( 79ـ 315/10061ـ TDFIRDB
) 484304رئیس( 79ـ 315/13216ـ TDFIRDB
2ـ بدون پرونده تا تاریخ  23مرداد  1378در بایگانی ضبط شود .تماماً سری .سری
ال در دست نیست و تلگرام مرجع ب سند شماره  12است.
1ـ تلگرام مرجع الف فع ً
2ـ از قرار معلوم ت  /ا در اولین مالقات حضوری خود در تهران مسائل دیگری منجمله نام نامزد خود را نیز عنوان کرده که در سند شماره 12
)تهران  (53827مطرح نشده ٬بلکه در تلگرام دیگری بالفاصله بعد از آن )تهران  (53828گزارش شده و طبق معمول درخواست گردیده سوابق
موجود در بایگانیهای ستاد سیا درباره آن اسم اعالم شود که در اینجا ستاد نتیجه را منفی اعالم میکند.
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سند شماره )(15

سری  26مرداد  58تلگرام غیر فوری
به :تهران

از :واشنگتن 496859
عطف
موضوع :هشدار شامل منابع و شیوههای اطالعاتی است ـ منابع
1ـ منابع گزارشهای پخش شده مورد اشاره به قرار ذیلند:
الف .اس .دی .ولید  /ا 79ـ315/13092ـ TDFIRDB
ب  .اس .دی .ترانزیت  /ا 79ـ315/13141ـ 2TDFIRDB
ج .اس .دی .آس  /ا 79ـ315/12061ـ 3TDFIRDB
د .اس .دی .ولید  /ا 79ـ315/13216ـ 4TDFIRDB
2ـ بدون پرونده .تا تاریخ  25مرداد  1378در بایگانی ضبط شود.
به :تهران 153916

سند شماره )(16

تماماً سری
سری

سری  30مرداد  1358تلگرام غیر فوری
به :واشنگتن

از :تهران 53983
برای :شعبه ایران
موضوع :هشدار ـ شامل منابع و روشهای اطالعاتی است ـ اطالعاتی اوصاف پیشنهادی برای منابع
1ـ با نظر به دستاوردهای اطالعاتی اس .دی .ترانزیت و اس.دی .پروب ـ ا ٬مطالب ذیل برای توصیف
منابع پیشنهاد میشود:
الف :اس .دی .پروب ـ ا5
ال تحت
) (1برای گزارش در مواردی که نام اس .دی .پروب ـ ا به عنوان آخرین منبع به کار میرود ٬مث ً
عنوان ”نظریات )اس .دی.پروب ـ ا( درباره .“ ...............عبارت” :یکی از اعضای حزب جمهوری خلق
مسلمان که دوست نزدیک )اس .دی .پروب ـ ا( است .تصور میشود که او هرچه را که میشنود ٬به دقت
ـگزارش میدهد“ به کار رود.
) (2برای سایر گزارشها عبارت” :یک سیاستمدار لیبرال که ارتباطات خوبی میان سیاستمداران و
1ـ این تلگرام همان سند شماره ) (14است.
2ـ گزارش 79ـ 315/13141ـ  TDFIRDBسند شماره ) (11است که در اینجا مشخص میشود منبع آن اس .دی .ترانزیت  /ا میباشد.
3ـ اس .دی .آ س  /ا یک جاسوس متخصص امور نفتی به نام غفور یوسفیانی بوده که در دادگاه انقالب اسالمی محاـکمه شد و اـکنون در زندان
دوران محکومیت خود را میگذراند.
4ـ اس .دی .ولید  /ا جاسوسی بود که رابطه تماس ”سیا“ با شریعتمداری را بر عهده داشت و اسنادش در دسترس مردم مسلمان ایـران قـرار
ـگرفت.
5ـ اس .دی .پروب  /ا نام رمز رحمتاهلل مقدم مراغهای جاسوس سابقهدار سیا میباشد که اسنادش به یاری خدای متعال به زودی منتشر خواهد
شد.
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دولتمردان دارد .حد اعتماد به گزارشدهی وی ثابت نشده است“ به کار رود.
ب :اس .دی .ترانزیت ـ ا
) (1برای گزارش در مورد نفت و خوزستان عبارت” :یک ایرانی دانشگاهی که ارتباطات خوبی در
صنعت نفت ایران دارد .حد اعتماد به وی مشخص نشده است“ به کار رود.
) (2برای گزارش در مورد کردستان و مسائل سـیاسی تـهران عـبارت” :یک روشـنفکر ایـرانـی
ـکردیاالصل که با سازمانهای فداییان و مجاهدین ارتباطات شخصی دارد ٬حد اعتماد به وی مشخص
نشده است“ به کار رود.
2ـ نظر ستاد موجب امتنان است .لطفاً عناوین تصویب نشده را اطالع دهید.
3ـ بدون پرونده .تا  30مرداد  1378در بایگانی ضبط شود.
تماماً سری
سری

سند شماره )(17

سری  26مهر  1358اعضاء
به :رئیس ٬رونوشت برای بخش امور خارجه  /لسآنجلس
از :تهران 54525
هشدار :شامل منابع و روشهای اطالعاتی است ـ اس .دی .ترانزیت
1ـ مأمور مربوطه در تاریخ  23و  25مهرماه با اس .دی .ترانزیت ـ ا )ت ـ ا( مالقات نمود تا اطالعاتی
درمورد فعالیتهایش در دو ماه گذشته به دست آورد .ت ـ ا اـکثر ماه مرداد را در کردستان همراه باچریکهای
فدایی که کردها را کمک میکردند ٬به سر برد .او چند صد عکس به جلسه مالقات  23مهرماه آورد که
بعضی از آنها سندهایی بودند که شرکت فداییان را در تظاهرات کردستان نشان میدادند .مأمور مربوطه
مقداری از آنها را برای کپی کردن و فرستادن به ستاد مرکزی انتخاب کرد1.
2ـ در تاریخ  18شهریور ت ـ ا در نزدیکی پاوه به وسیله یک پاسدار مجروح شد .گلوله به پهلویش
اصابت کرده و از کنار دندهها خارج شده است .یک دکتر کرد او را معالجه نمود و او جهت بهبودی به تهران
مراجعت کرد .در شهریور ماه و مهرماه او به تالشهایش جهت کسب شغل خوبی در شرکت ملی نفت ایران
در تهران و یا آبادان ادامه داد .به اوپیشنهاداتی مبنی بر تدریس در دانشگاه شیراز و یا انستیتو تکنولوژی
آبادان ارائه شد ٬ولی هیچ کدام از این دو پیشنهاد از لحاظ عملیاتی جالب نیست .ت ـ ا نمیخواهد این
مقامها را بپذیرد ٬زیرا که احساس میکند با اعتباری که دارد شایسته مقامهای بهتری است.
3ـ ت ـ ا نتوانست در مالقاتها حاضر شود به این دلیل که یا در کردستان بوده و یا دوره نقاهت را
میگذرانده است .او گفت که در آخرین مالقات که روز  9مهرماه بود یک پاسدار در محل قرار ظاهر شد و
از اوپرسید که در آنجا چه میکند .ت ـا گفت که منتظردوستش است .مأمور مربوطه و ت ـ ا محل مالقات
را به خیابان ناهید منشعب از خیابان مصدق ساعت  19و اـگر نشد ٬ساعت  20تغییر دادند.
1ـ در جریان تسخیر جاسوسخانه آمریکا و مقر سیا در ایران عکسهائی که این جاسوس به مأمور خود داده بود همراه با فیلم آنها به دست آمد که
در این کتاب چند فقره از آن عکسها آمده است .البته بعضی از آن تصاویر مربوط به روزهای پس از انقالب و بعضی مربوط به سران جنبش
خودمختاری و مابقی مربوط به دوران مسافرت جاسوس میباشد.
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4ـ مأمور مربوطه و ت ـ ا دوباره در  27مهرماه مالقات میکند .ما در حال تنظیم اطالعات در مورد
همکاری فداییان با کردها جهت انتشار آنها هستیم.
5ــ پرونده 961045ـ  201تا  26مهرماه  1378در بایگانی ضبط شود.
تماماً سری
سری

سند شماره )(18

طبقهبندی گزارش ـ سری
هشدار :شامل منابع و روشهای اطالعاتی است ـ غیرقابل رؤیت برای بیگانگان ـ غیر قابل رؤیت برای
پیمانکاران یا مشاوران پیمانکاران
ـکشور :ایران
منبع :یک ایرانی کردیاالصل که با سازمانهای فداییان و مجاهدین روابط شـخصی دارد .قـابلیت
اطمینان به وی مشخص نشده است1.
موضوع:فعالیتهای حزب دمکرات و فداییان خلق درکردستان )تاریخ اطالعات مرداد وشهریور (1358
1ـ در خالل ماههای مرداد و شهریور  ٬1358نواحی کردنشین غربی ایران ـ اطراف بانه و مهاباد ـتحت
ـکنترل افراد محلی بود که شدیداً طرفدار رهبر حزب دمکرات کردستان میباشند.
آیتاهلل عزالدین حسینی در میان رهبران حزب دمکـرات بـیشترین وجـهه را دارد در حـالی کـه
عبدالرحمن قاسملو از احترام کمتری برخوردار است .بـرادران بـارزانـی ٬ادریس و مسـعود ـ پسـران
مالمصطفی بارزانی مزدورانی )جاش( محسوب میگردند ٬که از شاه و بیگانگان پول میگرفتند و حاال
هیچ پایگاهی میان طرفداران حزب دمکرات کردستان ندارند.
2ـ تشکیالت کارگران فعال در میان حزب دمکرات کردستان ٬به ـکمیته زحمتکشان کردستان موسوم
است و شامل تمامی کردهایی است که سهم فعالی در حمایت چریکهای جنگجو ٬پیشمرگان دارند.
این سازمان غیر رسمی است و حاضر است به هر کردی که بخواهد بجنگد ٬بدون تحقیق در مـورد
صالحیتش ٬کمک کند .فقط با این شرط که اصل و نسبش کرد باشد) .نظریه منبع :در خالل شهریورماه
 1358اعضای این سازمان در شهر مرزی بانه به هر فردی که داوطلب جنگ با نیروهای دولتی بود٬
آزادانه اسلحه میدادند(.
3ـ در حدود  95درصد نیروهای مسلح کردها ٬متعلق به پیشمرگان حزب دمکرات کردستان است ٬در
حالی که چریکهای فدایی خلق بیش از  5درصد تمامی جنگجویان را هم تشکیل نمیدهند .در خالل
ماههای مرداد و شهریور  1358درحدود 25فدایی شناخته شده در ناحیه بانه ـ مهاباد بودند).نظریه منبع:
ال بیش از  200فدایی جنگجو وجود نداشتند(.
در خالل این مدت ٬در سراسر کردستان احتما ً
4ـ از بهمن  1357چریکها و هواداران فدایی خلق همراه با اعضای حزب دمکرات کردستان جنگ و
تظاهرات نمودهاند ٬اما سازمانی که فعالیتهای علنی فداییان را با فعالیتهای حزب دمکرات هماهنگ کند٬
وجود ندارد .در شهرهای بزرگی مانند مهاباد و سنندج که فداییان دوش به دوش پیشمرگان حـزب
1ـ چنان که در سند شماره ) (19مشخص خواهد شد منبع این گزارش اس .دی .ترانزیت  /ا است.
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دمکرات کردستان جنگیدهاند ٬از فداییان استقبال میشود .در صورتی که فـدایـیان مـارکسیست در
دهکدههای کوچکتر و روستاها که مردمشان مسلمانان مخلص و عمیقاً ضد کمونیست هستند ٬تمایالت
خودشان را مخفی نگه میدارند.
5ــ اـگرچه فداییان به دو گروه ”هواداران“ و ”جنگجویان“ طبقهبندی شدهاند ٬اعضای هر دو گروه در
ماههای مرداد و شهریور جهت نبرد به کردستان مسافرت کردهاند) .نظریه منبع:فداییان اغلب با استفاده از
وسائل نقلیه معمولی ٬در گروههای کوچک مسافرت میکنند و بعد از اینکه به کردستان وارد شـدند٬
سالحها را تحویل میگیرند(.
6ـ به دست آمده در ایران ٬تهران ) 28مهر  (1358شماره  787و 10ـ NIT
7ـ حوزه پخش :سفارت و وابسته دفاعی در تهران فرستاده شد به عمان ٬بیروت ٬قاهره ٬اسالمآباد٬
جده ٬ـکراچی ٬ـکویت ٬منامه ٬دهلینو و تلآویو.
طبقهبندی گزارش سری ـ اخطار شامل منابع و روشهای اطالعاتی است ـ غیر قابل رؤیت برای
بیگانگان ـ غیر قابل رؤیت برای پیمانکاران یا مشاوران پیمانکار ـ پخش و اقتباس اطالعات تحت نظر
تهیه کننده است .تا تاریخ  3آبان ماه  1378در بایگانی ضبط شود ...............تـمام اجـزاء گـزارش
طبقهبندی و قیود کل سند را دارا میباشند.
سند شماره

)1(19

سری  ...............مهر  58اطالعاتی
به :رئیس
از :تهران
رونوشت برای عمان ٬بیروت ٬قاهره ٬اسالمآباد ٬جده ٬ـکراچی ٬ـکویت ٬منامه ٬دهلینو ٬تلآویو
هشدار :شامل منابع و شیوههای اطالعاتی است .اس .دی .ترانزیت
جزئیات تکمیلی :اس .دی .ترانزیت  /ا به سازمانهای اطالعاتی همکار داده نشود .بدون نام قابل ثبت در
فهرست )بایگانی( .توسط جاموتی به دست آمده .شماره گزارش10787 :ـ NIT
طبقهبندی توسط  .1535 bپکوئین تأیید کرده.
سند شماره )(20
نوشته تام اهرن در مورد اس .دی .ترانزیت ـ ا
ال بیست و
اس.دی.ترانزیت ـا .نام ٬نامعلوم 2٬وضعیت تأهل :تصورمیشود که مجرداست .سن :احتما ً
پنج سال .تحصیلکرده در ایاالت متحده .مدرسه معلوم نیست .تخصص دانشگاهی :مهندسی نفت یـا
1ـ این سند مانند سند قبلی از روی نوار تایپی پیاده شده که پیشنویس گزارش 10787ـ  NITروی آن نوشته شـده است .از آنـجایی کـه
پیشنویس گزارش به اتاق مخابره نرفته ٬شماره گزارش و تاریخ ارسال آن درج نشده است.
توضیح :این سند شامل نکات فنی تکمیلی برای سند شماره ) (18میباشد .از این مطالب دریافت میشود که نام منبع آن گزارش اس .دی.
ترانزیت  /ا است .ارائه این گزارش به سازمانهای اطالعاتی دوست تجویز نمیشود .نام رمز مأموری که با جاسوس مالقات کرده و گزارش را
ـگرفته جاموتی بوده است .طبقهبندی گزارش توسط مأمور شماره ) .1535 bشماره کارمندی جاموتی( صورت گرفته است .پکوئین مندرجات
این گزارش را تصویب کرده است.
2ـ متنی که پیش روی شما است توسط تام آهرن رئیس قرارگاه سیا در تهران ٬طی بازجوییهایش در مورد منابع سفارت تایپ شده است.
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ال یک رشته نزدیک به آن در تیر یا مرداد از ایاالت متحده بازگشت .از زمان بازگشت خود ٬وضع
احتما ً
استخدامی مرتبی نداشته است.
تماسها :مواقعی که در تهران بود ٬تقریباً هفتهای یک بار مالقات داشتیم )پاراـگرافت زیر را ببینید(.
مالقات ٬با سوار کردن به اتومبیل صورت میگرفت ٬مالقاتها یاازقبل ترتیب داده میشد یااینکه با تلفنی از
طرف منبع ٬برنامه آن معین میگشت.
غرض از تماس  (1خبرگیری درباره تشکیالت و فعالیتهای فداییان  (2خبرگیری درباره صنعت نفت
)تولید ٬امنیت فیزیکی ٬وضع کارگری و از این قبیل؛  (3تشکیالت اعـراب و سـیاستهای مـربوطه در
خوزستان و دخالت احتمالی عراق .تذکر  :(1منبع در بین فداییان دوستان شخصی داشت و اـگرچه خود
یک عضونبود٬توانست تاحداـکثردو هفته با آنها در کردستان به سر برد ٬در آنجا جراحتی از گلوله نصیبش
شد) .او گزارش داد که حداـکثر  50فدایی همراه با مخالفین کرد مشغول جنگ هستند( تذکر  (2به این منبع
دست کم یک شغل در شرکت نفت تهران پیشنهاد گردید ٬اما تشخیص داده شد که این شغل به طور مطلوب
امکان دسترسی به اوضاع در خود مناطق نفتی را تأمین نمیکند و تا تاریخ  13آبان او مشغول بررسی
دورنمای مشاغل در آبادان بود.
تذکر  (3در صورتی که در خوزستان شغلی پیدا میکرد ٬دسترسی او به وضع اعراب محتمل میبود.
پرداخت :این منبع بطور منظم دستمزد میگرفت ٬مبالغ دقیقاً معلوم نیست.
سند شماره

)1(1

سری  31خرداد  1358اعضاء
به :با حق تقدم به رئیس رونوشت برای آلمان ٬تهران ٬آنکارا ٬استانبول
از :بن 82218
هشدار :شامل منابع و روشهای اطالعاتی است ـ ـکی .وی .سی .کی .لگ اس .دی .فیکل.
عطف به :الف :رئیس  ٬444543ب :بن  ٬81345ج :واشنگتن2459970 :
 29خرداد 1358
1ـ مطابق دستور رئیس پایگاه ٬والدوآر فلت هاوس با اس .دی .فیکل  /ا )اس  /ا( تماس گرفت و
ترتیب مالقاتی با او را در بعد از ظهر 28خردادداد .این مالقات که بیش از دو ساعت و نیم به طول انجامید
در هتل ...3کلن صورت پذیرفت .این مالقات به آرامی و بدون رویدادی برگزار شد .فلت هاوس از نام
مستعار ”جام ام سیمد“ استفاده کرد و ...والنتین و اسیلیویچ را ...والدیمیر ریابنچین )896260ـ ...(201
)تذکر :در مالقات اولمان با اس  /ا ٬ماتصاویر روسیهای محل را به او نشان ندادیم(.والنتین گفت که اس  /ا
ساعت  12/00روز  9تیر با او مالقات کند .والنتین در خیابان مقابل کلیسای کوچک واقع در رین
 -1در این بخش اسناد مربوط به رفعت مآمدی معرفی میشود .او یک دانشجوی کرد در آلمان غربی بوده است .وی پیش از آنکه به استخدام
سیا در بیاید ٬برای ساواـک جاسوسی میکرده است .پس از انقالب اسالمی و انحالل ساواـک او به مزدوری برای سیا میپردازد و در این رابطه با
هزینه سیا مسافرتی به کردستان انجام میدهد .نام رمز رفعت مآمدی در اسناد سیا اس .دی .فیکل  /ا بوده است.
 -2هیچ یک از تلگرامهای مرجع به دست نیامدهاند.
3ـ در این سند رشتههای وسط بعضی صفحات و تمام چند صفحه به دست نیامدهاند .لذا به جای خطوط و صفحات مفقوده در مـتن تـرجـمه
نقطهچین گذارده شده است.
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اوفرهافن کلن با او مالقات خواهد کرد .اس  /ا گفت که تمام مالقاتهایش با شورویها به استثنای مالقات 5
خرداد را به تفصیل به مأمور مربوطه سابق ساواـک گزارش داده بود.
ج .به گفته اس  /ا ٬مأمور مربوطه وی از ساواـک در مورد نوع موضوعاتی که در تماس با رابطهای
روسی خود مطرح کند و انواع اخباری که به آنها رد کند آموزش داده بود .اس  /ا متقاعد شد ٬که شورویها
باورشان شده است اخباری که او به آنها داده صحت دارند و آنها به او اعتماد دارند .اس  /ا فکر میکند به
این دلیل است که شورویها او را به برلن شرقی دعوت کردند .اس  /ا با دستوراتی که از مأمور مربوطه
ساواـک خود گرفته بود ٬دعوت را پذیرفت .وی در آخرین هفته ژوئیه ) 78اولین هفته مرداد  (57به برلین
غربی رفت و در محلی که از پیش قرار گذاشته شده بود ٬واقع در باند اس ایستگاه شارلوتنبرگ با نویکوف
مالقات نمود .آنها بالفاصله با قطار باند اس به برلین شرقی رفتند ٬و از محل بازرسی مرزی در خیابان
فریدریش که در آنجا دو روسی دیگر منتظر آنها بودند ٬عبور کردند .آنها اس  /ا را با اتومبیل به آپارتمان
شماره  20خیابان ـکوپرنیک که چندان از محل سفارت دورنیست بردند .اس /ا سه روز را در برلین شرقی
ـگذراند .افراد شوروی او را به تماشای مناظر بردند ٬اما با او مذاـکراتی نیز دربـاره فـعالیتهای انـجمن
دانشجویی کردها ٬حزب دمکرات کردستان ٬و ”اتحاد کردهای انقالبی ترکیه“ برگزار کردند .اس  /ا گفت
ـکه شورویها نسبت به حزب دمکرات نظرشان خیلی منفی بود ٬اما با غرور اظهار داشتند که از اتحاد
ـکردهای انقالبی ترکیه حمایت میکنند .شورویهاپیشنهاد کردند که اس  /ا از حزب دمکرات استعفا نماید و
ال اتحاد کردهای انقالبی ـ م( نماید و همچنین پیشنهاد کردند که اس  /ا
ال وقف فعالیتهای )احتما ً
خود را کام ً
به ...به پیوندد...امتناع ورزید و گفت که ...بنابراین اس  /ا پس از مذاـکره با مأمور مربوطه خود در ساواـک
در یک نوبت  1000مارک آلمان ٬در دو مورد هرکدام  2000مارک و یک نوبت  500مارک را قبول کرد.
اس  /ا گفت که تمام اینها را گزارش کرده بود و پول را هم به ساواـک تحویل داده بود.
هـ در رابطه باارتباطات ٬اس  /ا گفت که تمام مالقاتهایش با شورویها بجز مالقات اولش باوالدیمیر از
پیش ترتیب داده شده بودند .در هیچ مالقاتی غیبت نشده بود .تنها در یک مورد نویکوف به اس  /ا یک
شماره تلفن عملیاتی داده بود .این درست پیش از آخرین مالقات برژنف از آلمان غربی بود .نویکوف به
اس  /ا گفت که او درباره طرح هرگونه اقدام خشونتآمیز علیه برژنف خبر دارد یا اطالع حاصل کرد که
قرار است ٬نوعی تظاهرات علیه برژنف صورت پذیرد ٬او باید فوراً ٬با آن شماره تماس بگیرد و خبر را
برساند .این شماره تلفن که نویکوف به اس  /ا داد 140539ـ  0279بود) .اظهارنظر مأمور مربوطه...
5ــ...مادرش سعادت ...٬بود .برادر بزرگترش سنقرمتولد ...است و در حال حاضر امالـک خانوادگی را
اداره میکند .برادر کوچکش حکمت متولد  1333است و با برادرش سنقر در امالـک خانوادگی کار
میکنند .یک برادر کوچکتر دیگر به نام بختیار متولد  1337است و به زودی از دبیرستان واقع در شهر
شاهپور فارغالتحصیل خواهد شد.
بختیار به زودی به آلمان غربی خواهد آمد تا در زمستان به تحصیل مشغول شود .کوچکترین برادر
بنام فاهر متولد  1341و هنوز دانشآموز است .اس  /ا یک خواهر به نام دولت دارد که با یک کرد ترکیه
ازدواج کرده و در بکالی در استان وان ترکیه اقامت دارد .اس  /ا با کمک شوهر خواهرش به طور غیر
قانونی از مرز ایران و ترکیه عبور نمود.
6ـ اس  /ا حدود سه سال پیش با ساواـک تماس گرفتن و از همکاران آن شد .او این کار را کرد تا به
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پدرش که در زندان رژیم شاه بود ٬کمک کند .در آغاز اس  /ا پول قبول ننمود ٬اما بعداً معادل  800مارک
آلمان حقوق ماهانه به عالوه هزینههای عملیاتی دریافت کرد .همچنین وی گاهگاهی پاداشهایی از
ساواـک دریافت میکرد .فلت هاوس پیشنهاد کرد که حقوق ماهانهای معادل  800مارک آلمان از 11
خرداد  58برای یک مدت آزمایشی شش ماهه به اس  /ابپردازد .مشارالیه پذیرفت ٬همچنین توافق شد که
در  17خرداد در دوسلدرف دوباره مالقات شود.
7ـ نظریه مأمور مربوطه :اس  /ا خود را خوب نشان داد ٬و ما تصور میکنیم که درباره مناسبات خود با
شورویها حقیقت را بیان کرد .ما برای حصول اطمینان مایلیم که برای اس  /ا یک آزمایش دروغسنجی
ترتیب دهیم .معهذا ما نمیخواهیم در این کار عجله کنیم ٬زیرا اس  /ا استقالل مالی دارد و یک ...مغرور
است ٬و ما نمیخواهیم احساسات وی را جریحهدار سازیم.
8ــ ما خواستار ...ستاد و تهران ...هستیم.
سند شماره )(2

سری  26مرداد  58اعضاء

به :رئیس ٬آلمان ٬استانبول ٬تهران
از1.....:
اخطار ـ شامل منابع و روشهای اطالعاتی است ـ
سی .کی .لگ ـ اس .دی .جانوس ـ اس .دی .فیکل2
عطف به :الف ـ بن  ٬83673ب ـ واشنگتن 3496090
1ـ  ...اوضاع در شرق مطمئناً آرام نیست ٬احساس میکنیم ...از طریق تماسهای خانوادگیش ممکن
است بتواند آزادانهتر از دیگر خارجیان ...او میتواند وارد شود ...بدون تمایز قائل شدن از همه افراد
سئواالتی بکند ...٬انتظار ...که او چنین کند.
توضیح :در این سند مقدمات اعزام اس .دی .فیکل  /ا به کردستان مورد بحث قرار میگیرد.
2ـ  ...این است که آیا اس .دی .فیکل قادر خواهد بود برای توجیه هزینه مسافرت که ما تـصور
میکنیم ...بودجه ...اطالعات فراهم کند .از داشتن جزئیات بیشتر در مورد اینکه اس .دی .فیکل ...چه
ـکسانی را خواهد دید و قادر خواهد بود چه اطالعات به خصوصی را جمع کند ٬قدردانی میشود .آیا او
قادر خواهد بود اطالعات مشخصی درباره حمایت شوروی ٬حمایت احتمالی ...کشـورها و قـاچاق
اسلحه ...آیا اوخواهد ...اطالعات مفصل و مورد نظر را درمورد ...کردها ٬مقاصد آیندهشان و اثرمتقابل...
ما ٬هم به نوع تبلیغاتی ...و هم ...عالقه داریم.
3ـ پرونده960951 :ـ 306414 ٬201ـ  201تا تاریخ  26مرداد  78در بایگانی ضبط شود.
1ـ سند حاضر از درون دستگاه پودرکن اسناد بیرون کشیده شده و بعضی قسمتهای آن از بین رفته که به جای آنها در ترجمه نقطهچین گذاشته شده
است.
2ـ سی .کی .لگ در رابطه با گزارشهایی است که به عوامل شوروی مربوط میشوند .اس .دی .جانوس در رابطه با گزارشهایی است کـه بـه
عوامل ساواـک مربوط میشوند.
3ـ هیچ یک از تلگرامهای مرجع به دست نیامدهاند.
در این سند مقدمات اعزام اس .دی .فیکل/ا به کردستان مورد بحث قرار میگیرد.
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سند شماره )(3

سری  30مرداد  58اعضاء
به :با حق تقدم بن ٬آنکارا رونوشت آلمان ٬استانبول ٬تهران
از :رئیس 498994
اخطار ـ شامل منابع و روشهای اطالعاتی است .ـ اس .دی .جانوس ـ اس .دی .فیکل
عطف به :الف ـ آنکارا  ٬44355ب ـ واشنگتن  ٬496090ج ـ بن 183673
1ـ در واقع ما به مسافرت اس .دی .فیکل )ف  /ا( به ترکیه و از این مهمتر در صورت تمایل وی به
سفرش در کردستان عراق و ایران عالقهمندیم ...............همان گونه که مخاطبین اطالع دارند ٬حوادث
ـکردستان با سرعت نسبتاً زیادی روی میدهند و هر دو منطقه از لحاظ اطالعات خارجی جایزاولویتند.
همان طور که تلگرام مرجع ب اظهار میدارد در رابطه با مسافرت ف  /ا به ترکیه به سبب احتمال پیش
آمدن موقعیت اضطراری و خطر ٬ما موانعی میبینیم و به همین گونه نسبت به مسافرت ف  /ا به ایران
احساس نگرانی داریم .همزمان با آن ٬تصور میکنیم که اـگر ف  /ا بطرز صحیح در مورد مسائل مورد نیاز
توجیه و درارتباط با فعالیتهایش هشدار داده شود ٬هر دو کار)مسافرتها(میتوانند انجام شوند .بنابراین از
اینکه بن در اولین فرصت با ف  /ا مجدداً تماس برقرار کند ممنون خواهیم شد ٬تا آمادگی وی به مسافرت
از طریق ترکیه به ایران برای جمعآوری اطالعات خارجی را معلوم کنیم .ما مایلیم در صورت امکان
مسافرت ف  /ا این هفته یا اول هفته آینده شروع شود و پیشبینی میکنیم که سفر او یک تا دو هفته طول
بکشد اـگر ف  /ا مایل یا قادر باشد هم به ایران و هم به ترکیه مسافرت کندمعتقدیم که او نباید بیش از دو یا
سه روز را در شرق ترکیه بگذراند ٬چرا که مسایل ایران دارای ارجحیت میباشند.
2ـ آمادهایم که هزینه مسافرت ف  /ا را تأمین کنیم و اـگر او در جواب احتیاجات مندرج در زیر بتواند
ـگزارشهای قابل مالحظهای تهیه کند ٬براساس کمیت و کیفیت اطالعات و برآوردن احتیاجات ٬بـه او
فوقالعاده بدهیم.
3ـ ما میخواهیم که نیاز به توجیه دقیق ف  /ا درباره واقعیات اوضاع شرق ترکیه و شمال غرب
 2..............را تأـکید کنیم که با کرد بودن او ما اطمینان داریم او به حد کافی اطالع دارد .او باید از خطر
اینکه ممکن است با مسافرتهای خود جلب توجه کند ٬برحذر داشته شود و او باید در مورد اینکه با چه
ـکسانی تماس میگیرد و چگونه اطالعات به دست میآورد ٬احتیاط به خرج دهد ٬زیرا مقامات امنیتی
ترکیه فقط مترصد همان نوع فعالیتهایی هستند که او انجام میدهد .درایران همانگونه که ف  /ا حتی بیشتر
آـگاهی دارد ٬دولت ایران سرکوبی جنبش کردها را شروع کرده و توانایی او به مسافرت یا تماس گرفتن با
اعضای خانواده یا ...............ممکن است ٬محدود باشد .البته او هیچ گاه تحت هیچ شرایطی نباید به
ارتباط خود با سیا اعتراف کند و ما در موقعیتی نیستیم که در صورت مواجهه او با مشکالت در هریک از
دو کشور ٬بتوانیم به او کمک رسانیم .فلت هاوس باید اطمینان حاصل کند کـه ف  /ا قـبل از آنکـه
دستورالعملهای ما در خصوص مسافرتش را بپذیرد .تمام مطالب فوق را درک میکند.
4ـ پیشبینی میکنیم که طی اقامت ف  /ا در ترکیه تماسی حاصل نگردد ٬زیرا او باید در بازگشت از
مسافرتش در بن سؤال و جواب شود ٬در عین حال از داشتن دستورالعملهای الزم برای تماس اضطراری
1ـ از تلگرامهای مرجع الف و ب و ج هیچکدام در دست نیستند .امکان دارد تلگرام مرجع الف )آنکارا  (44355سند شماره  2باشد.
2ـ نقطهچینها مربوط به بخشهایی از سند میباشند که رشتههای آنها به دست نیامدهاند.
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ممنون میگردیم تا در صورتی که ف  /ا اطالعات فوقالعاده خوبی داشت که ممکن نباشد تا بازگشتش به
آلمان تأمل کند ٬به کار گرفته شوند .ف  /ا هیچ انگلیسی نمیداند ٬کمی ترکی بلد است و عالوه بر کردی که
زبان اصلیش است ٬آلمانی و فارسی را در سطح عالی تکلم میکند .استانبول به عنوان بهترین مکان برای
تماس پیشنهاد میشود ٬زیرا رئیس پایگاه زبان آلمانی را به خوبی میداند ٬لطفاً راهنمایی کنید.
5ــ در جواب به سئواالت تلگرام مرجع نسبت به دسترسی ف  /ا ما تصور میکنیم که او قادر خواهد
بود آن احتیاجات را با تهیه جزئیات کافی برآورد و موجه بودن هزینههای مصرف شده را ثابت نماید .از
آنجا که ف  /ا عمدتاً برای مسئله کردهای ایران در نظر گرفته شده است ٬این مسئله را که او دقیقاً چه کسانی
را خواهد توانست در ترکیه ببیند ٬به بن ارجاع میکنیم .عالوه بر مسائل مورد نیاز مطرح شده در تلگرام
مرجع الف در رابطه با کردهای ایران مسائل یا موضوعات زیر بسیار مورد توجه است:
الف :شناسایی دستههای مختلف و رهبران جنبش کردها همچنان مورد توجه است.
ب :شناسایی پشتیبانی خارجی از جنبش کردها در صورت وجود آن ٬پشتیبانی از چه نوع است؟
اسلحه؟ پول؟ آیا دخالت ...............ـکوبا و شوروی را میتوان شناسایی کرد؟
ج :آیا شواهدی دال بر پشتیبانی حزب توده یا چریکهای فدایی خلق از کردها وجود دارد؟
د :استراتژی کردها در رابطه با حل مسئله اقلیتها در بحث قانون اساسی چیست؟
ه :با رشد شواهدی مبنی بر اینکه دستههای کرد رقیب یکدیگر در حال ایجاد مناطق محصوری در
ـکردستان هستند ٬یعنی ارتباط ف  /ا با حزب دمکرات کردستان1...............
سند شماره )(4

سری  20شهریور  58اعضاء
به :پاریس رونوشت برای رئیس ٬آلمان ٬تهران ٬آنکارا ٬استانبول
از :بن 84383
اخطار شامل منابع و روشهای اطالعاتی است .اس .دی .فیکل
عطف به :پاریس 211836
1ـ در مالقات  17شهریور اس .دی .فیکل گفت که خانم عبدالرحمن قاسملو  44تا  46ساله به نظر
میرسد ٬قد متوسط و موی قهوهای روشن دارد که گاهی اوقات آن را رنگ میکند .او به طور متناسب و
ال
معتدل لباس میپوشد .دختر بزرگتر حدود 21ـ  20و کوچکتر حدود 19ـ 17سال دارد .هردو دختر کام ً
بلندقدند .اس .دی .فیکل مطمئن نیست ٬اما فکر میکند که دختر بزرگترش در دانشکـده ولی دخـتر
ـکوچکترش در یک مدرسه متوسط فرانسوی تحصیل میکند.
2ـ بگفته خانواده اس .دی .فیکل ٬قاسملو برای اقامت و کار در پاریس از محورهای ویژه تبعیدی
سیاسی برخوردار است .چنین مجوزهایی بین محافل کردهای پاریس فراوان به چشم میخورند.
3ـ پرونده0962004 :ـ 0960951 ٬201ـ  201تا تاریخ  19شهریور  78در بایگانی ضبط شود.
سری

1ـ از این سند فقط دو صفحه آن به دست آمده و صفحه یا صفحات آخر هنوز پیدا نشدهاند.
ال در دست نمیباشد.
2ـ تلگراف پاریس  11836که سند حاضر به آن عطف شده است ٬فع ً
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سند شماره )(5

سری  20شهریور  58اعضاء
به :با حق تقدم رئیس رونوشت برای آلمان ٬آنکارا ٬استانبول ٬تهران
از :بن 84384
هشدار :شامل منابع و روشهای اطالعاتی است .اس .دی .فیکل
عطف به :الف ـ رئیس  ٬508752ب ـ بن 184385
1ـ  17شهریور هنگام شب فلت هاوس و نویکوفسکی با اس .دی .فیکل مالقات نمودند .بـرای
مسافرت آتی به کردستان احتیاجات )اطالعاتی( تلگرام مرجع الف و سایر مسایل بوی داده شد .طی
مالقات مکرراً به ف  /ا در مورد مقتضیات تخلفناپذیر امنیتی و این حقیقت که در صورت مواجهه او با
هرگونه دردسر در ترکیه یا ایران ما در موقعیت عرضه هیچ گونه کمکی قرار ندادیم ٬توجیه شد .ف  /ا
پذیرفت و بابت )دریافت(  2500مارک آلمان هزینه مسافرت 800 ٬مارک آلمان برای دستمزد ماه اوت و
 200مارک آلمان برای هزینههای عملیاتی رسید داد.
2ـ ف  /ا مطابق برنامهاش باید در  18شهریور  58عازم پاریس شود ٬تا النا قاسملو را ببیند و نامهای
بگیرد و آن را به شوهرش برساند .ف  /ا به بن باز خواهد گشت و از طریق خطوط هوایی ترکیه در 21
شهریور بن را به مقصد استانبول و وان ترک خواهد کرد .آنگاه وی به کردستان ترکیه و ایران خواهد رفت٬
انتظار میرود که در پایان سپتامبر )حدود  8مهر( به اروپا بازگردد .در آن موقع با او مالقات خواهیم کرد و
اطالعاتش را استخراج خواهیم نمود.
سری
3ـ پرونده 0960951ـ  201تا تاریخ  20شهریور  78در بایگانی ضبط شود.
سند شماره )(6

سری  17مهرماه 58
به :با حق تقدم رئیس رونوشت برای تهران ٬آنکارا٬استانبول............
از :بن 85144
هشدار :شامل منابع و روشهای اطالعاتی است ـ اس .دی .فیکل
عطف به :بن 284384
1ـ اس .دی .فیکل از مسافرت خود به کردستان ترکیه و ایران بازگشته است .فلت هاوس عصر روز
 ...............مهر با وی تماس گرفت و برای  17مهر در ...............مناسب قرار یک جلسه سؤال و جواب
ـگذاشت.
2ـ یکی از دالیل اینکه در بازگشت اس .دی .فیکل تأخیر حاصل شد ٬این بود که او در سلماس
)شاهپور( توسط مقامات )نظامی( ایران دستگیر ومدت چهار روز بازداشت شده بود .وی متهم شده بود که
به طور غیرقانونی از مرز ایران و ترکیه عبور کرده و مدارک قانونی نداشته است .اس .دی .فیکل گفت که
پاسپورت را عمداً در ترکیه جای گذاشته بود .خوشبختانه قاضی محلی و مقامات ایرانی ٬کرد و از دوستان
پدر اس .دی .فیکل بودند و بنابراین او را آزاد کردند .یک مقاله خبری تحت عنوان ”پسر صنار مآمدی

1ـ هیچ یک از تلگرامهای مرجع به دست نیامدهاند.
2ـ تلگرام مرجع سند شماره  5میباشد.
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دستگیر شد“ در روزنامه کیهان شماره  ...............مورخ  27شهریور به چاپ رسید 1.اینک ما بریده
روزنامه مربوط به دستگیری اس .دی .فیکل را از طریق شماره 44 ...............به ستاد ارسال میداریم.
3ـ نتایج جلسه سؤال و جواب هرچه زودتر ارسال خواهند شد.
سری
4ـ پرونده0960951 :ـ  201تا تاریخ  17مهرماه  1378در بایگانی ضبط شود.
پسر صنار مآمدی بازداشت شد.
ارومیه ـ خبرنگار کیهان ـ رفعت مآمدی پسر صنار مآمدی که در آلمان تحصیل میکند ٬هنگامی که
برای دیدن پدرش از طریق ترکیه به منطقه سلماس آمده بود براساس خبر رسیده از پادگان این شهر برای
تحقیق بازداشت شد.
چنگیز مآمدی پسر دیگر صنار مآمدی هفته گذشته با دولت جمهوری اسالمی ایران اعالم همبستگی
ـکرد.
صنار مآمدی اـکنون با عدهای از یاران خود در کوههای اطراف سلماس به سر میبرد.
چهارشنبه 28
شهریور 1358
صفحه  2ـ شماره
10810

سند شماره

)2(7

سری  25مهر  58اطالعاتی
به :رئیس رونوشت برای آلمان ٬آنکارا ٬استانبول ٬تهران
از :بن 85481
هشدار :شامل منابع و روشهای اطالعاتی است ـ اس .دی .فیکل زی .آر .واهو3
جزئیات تکمیلی :ری آر واهو برای مطلب مربوط به کشور ثالث ٬منبع اس .دی .فیکل  /ا منابع فرعی
پدر اس .دی .فیکل  /ا و سایر کسانی که در تلگرام بن  85330ذـکر شدهاند 4.به دست آمده توسط فلت
هاوس محل دستیابی )به اطالعات( برای اختفای منبع حذف گردید .هدف :اس ـ ا .بـه سـازمانهای
اطالعاتی همکار داده نشود .بدون نام برای فهرست.
پرونده0960951 :ـ  201تا تاریخ  25مهر  78در بایگانی ضبط شود.

1ـ با مراجعهای که به روزنامه کیهان مورخ  27شهریور داشتیم چنین مطلبی پیدا نشد .اما در روزنامه چهارشنبه  28شهریور شماره 10810
این متن به دست آمد که در اینجا کپی آن آورده میشود .به این ترتیب فهمیده میشود که اس .دی .فیکل  /ا نام رمز رفعت مآمدی فرزند صنار
مآمدی است که برای جاسوسی با هزینه سازمان سیا به کردستان آمد.
 -2این سند جزئیات فنی سند شماره  8را اعالم میدارد.
3ـ در پرونده سی .آ .تومیک  19 /یک نمونه از این شکل گزارشها شرح داده شده است.
4ـ تلگرام بن  85330به دست نیامده است.
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سند شماره )(8

گزارش سری1

طبقهبندی
هشدار :شامل منابع و روشهای اطالعاتی است .غیر قابل رؤیت برای بیگانگان ـ غیر قابل رؤیت برای
پیمانکاران یا مشاوران پیمانکار ـ پخش و اقتباس خبر تحت نظر تهیه کننده
ـکشور :ایران
منبع :یک کرد که اینک مقیم خارج است و تصور میشود که به جامعه کرد در ایران دسترسی خوبی دارد
و اخیراً دیداری از کردستان داشته است ٬قابلیت اطمینان به گزارشهای او معین نشده است.
موضوع :وضع جنبش کردها در ایران )تاریخ خبر :اوائل مهرماه (1358
خالصه :روحیه مبارزان پارتیزان کردستان ایران بـاال است و کـردها هـمچنان مـصمم بـه کسب
خودمختاری هستند .گروههای اصلی پارتیزان که در حال حاضر مشغول فعالیت در کردستان ایـران
هستند ٬عبارتند از:
ـگروه مقاومت حزب دمکرات کردستان ٬سازمان زحمتکشان کردستان٬فداییان خلق شاخه کردستان
وطرفداران حسینی .کردها به سالحهایی که ضمن حمالت به پادگانهای ایران ربوده شده و اسلحههایی که
ال فقط بافداییان خلق
عراق تأمین کرده ٬مسلحند .نیروهای کرد با حزب توده مقداری تماس دارند ٬اما عم ً
و چریکهای خلقی ایران همکاری میکنند .سازمان جدیدی تشکیل شد تا کردهایی را که با رژیم خمینی
همکاری میکنند ٬تصفیه نماید) .پایان خالصه(.
1ـ علیرغم عقبنشینی مدافعان جنگنده کرد و تلفات وسیع مالی و انسانی که در مرداد  58متحمل آن
شدند ٬قوت قلب و روحیه عموم مردم کرد و جنگندگان پارتیزان در ایران باال است .کردها نسبت به آینده
امیدوارند و مصمم هستند در مبارزه برای خودمختاری پیروز شوند .مردم عبدالرحمن قاسملو دبیر کل
حزب دمکرات کردستان با عزالدین حسینی رهبر مذهبی کرد را مسئول تلفات و عقبنشینی حساب
نمیکنند .کردها به این طور دو رهبر احترام گذاشته و تحسینشان میکنند.
2ـ اـکثریت واحدهای مقاومت کرد نزدیک مرز عراق و ترکیه و کوهها و مناطق جنگلی کردستان قرار
دارند.
چهار گروه اصلی پارتیزان مسلح کرد وجود دارند که عبارتند از:
الف :گروه مقاومت مسلحانه حزب دمکرات کردستان ـ رهبر این گروه عبدالرحیم عباسی سرگرد
سابق نیروی زمینی ایران و عضو کمیته مرکزی حزب دمکرات است .ستاد این گروه در جنگل سردشت
قرار دارد .این نیروها در حال حاضر مشغول تعلیمات فشرده برای حمالت ناـگهانی و عقبنشینی سریع
هستند .واحدهای نظامی حزب دمکرات کردستان از آذربایجان غربی تا جنوب رشته کوههای کردستان
به طرف عراق فعالیت دارند.
ب :واحدهای نظامی سازمان زحمتکشان کردستان ـ این واحد نظامی چپ مارکسیست ـ لنینیست
است که تحت رهبری صالح مهتدی دانشجوی سابق حقوق قرار دارد .شایع است که سازمان زحمتکشان
ـکردستان در جنوب نزدیک مرز عراق با سرحدات سنندج فعالیت دارد.
ج :فداییان خلق بخش کردستان )شاخه کردستان( ـ این گروه کرد نیز عقاید مارکسیست لنینیستی
1ـ چنانکه از سند شماره  7معلوم میشود این گزارش را اس .دی .فیکل  /ا تهیه کرده است.
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دارد و جزئی از فداییان خلق است .گروه مذکور قویاً با رژیم فعلی خمینی مخالفت دارد .گروههای به
اصطالح رادیکال کرد کمونیست یعنی بخش کردی فداییان خلق و سـازمان زحـمتکشان کـردستان
تفاوتشان در این است که اولی جزئی از یک تشکیالت ایرانی است ٬ولی دومی هویتی صرفاً کردی دارد٬
هر دو ضد شورویند .در حال حاضر خصومتی بین آنها وجود ندارد .شاخه کردستان فداییان خلق در
ناحیه مریوان فعالیت دارد.
د:طرفداران مسلح حسینی رهبر مذهبی و قومی ـ آنها گروههای کوچک مختلفی هستند که در شهرها
و دهات بزرگ بین عموم مردم جای دارند.
ه :به عالوه چهار گروه فوقالذکر ٬گروههای کوچک متعدد کردی وجود دارند که مسلحانه مقاومت
میکنند و از میان آنها دو گروه برجسته هستند که یکی گروهی که تحت رهبری رسول مولمان از جنبش
سوسیالیست خلق کرد عراق و دیگری گروه محمود عثمان که آن نیز از عراق است.
3ـتعداد تخمینی جنگندگان مقاومت کرد در ایران بالغ بر  20/000نفرمیشود .اـکثریت جنگندگان به
ـگروه مسلح حزب دمکرات کردستان تعلق دارد .آنها مسلح به سالحهایی هستند که در بهمن  1357از
پادگانهای مهاباد ٬سنندج و نوسود مصادره کردند .کردها برای گذراندن عملیات زمستان سالح و مهمات
ـکافی در اختیار دارند.
4ـ تسلیحات بیشتری برای کردهای ایران از عراق میآید .تأمین کننده اصلی این تسلیحات دولت
عراق است که آنها را از طریق تشکیالت جالل طالبانی ارسال میکند .کردهای ایران از آلمان شرقی٬
رومانی و ـکوبا نیز کمک دریافت میکنند .به هر حال این کمک شامل مواد دارویی ٬غذا و البسه است و
اغلب از طریق عراق به کردها میرسد .در مرداد  1358حزب دمکرات گروه ویژهای را روانه ـکوبا کرد .تا
اوائل مهر این هیئت هنوز به ایران بازنگشته بود.
5ــ قاسملو بیشتر اوقات خود را در عراق میگذراند و به ندرت به ایران میآید .حسینی نیز در عراق
مخفی است ٬اما مکرراً به کردستان ایران میآید .اـکثریت اعضای کمیته مرکزی حزب دمکرات مثل محمد
امین سیراسی )سراجی ـ م( ٬امیر خاری )قاضی ـ م( و هانی )غنی ـ م( بلوریان با گروههای مسلح در
ـکردستان ایران باقی هستند.
6ـ حزب دمکرات و گروههای مسلح دیگر با حزب توده مقداری تماس دارند ٬اما با آن همکاری
نمیکنند .معهذا حزب دمکرات و دستههای دیگر کرد با فداییان خلق ٬چریکهای خلق ایران و سـایر
ـگروههای ناراضی که با رژیم خمینی مخالف هستند ٬به طور نزدیک همکاری میکنند .مذاـکراتی در
جریان است تا یک طرح اقدام مشترک در شش ماه آینده علیه رژیم خمینی اتخاذ گردد.
7ـ واحدهای ارتش ایران که در حال حاضر در کردستان مستقر شدهاند ٬سعی میکنند با جمعیت
محلی رابطه خوبی برقرار کنند .آنها اغلب از اهالی محل در برابر نیروهای شبه نظامی بومی خـمینی
حفاظت میکنند ٬حزب دمکرات و دستههای دیگر کرد به این تالش ارج مینهند و آنرا نشانه خوبی از
آینده میدانند .حزب دمکرات سعی دارد که برای برقراری ارتباط خوب با واحدهای ارتش ایران بین همه
موافقت ایجاد کند.
8ــ یک سازمان جدید کردی در کردستان ایران ایجاد میشود .نام این سازمان شاهد است .هدف این
سازمان تصفیه کردهایی است که با رژیم خمینی همکاری میکنند .چندی پیش شاهد یک زمیندارـکرد
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بنام تلیبک )ـکه نام خانوادگیش مشخص نیست( را که با نمایندگان خمینی همکاری داشت ٬به قتل رساند.
اینک این سازمان در نظردارد علیه سایر کردهایی که مظنون به فعالیت برای رژیم خمینی هستند ٬دست به
عمل بزند.
9ـ نه سازمان آزادیبخش فلسطین و نه سازمانهای دیگر فلسطینی هیچ کدام در کردستان ایران دفتر یا
نماینده ندارند .ـکریم حسامی عضو دفتر سیاسی حزب دمکرات با یک نماینده سازمان آزادیبخش در
بغداد تماس دارد .حسامی همچنین سرپرستی یک هیئت نمایندگی حزب دمکرات را که از مراـکز سازمان
آزادیبخش در لبنان دیدار به عمل آورد به عهده داشت .از آن زمان به بعداو با سازمان آزادیبخش فلسطین
ارتباط نزدیک داشته است .حسامی تقریباً  54ساله است وچندین سال مقیم پراـگ بوده است .خانواده وی
هنوز در پراـگ زندگی میکنند ٬اما خود حسامی در کردستان ایران است.
10ـ مجلس قانون اساسی در تهران جلسه دارد .کردها به آن توجهی نمیکنند و احساس میکنند که
این مجلس بیارزش است .فقط یک کرد از سنندج عضو مجلس قانون اساسی است که در آن نفوذی
ندارد.
11ـ به دست آمده در  17مهر 1358
12ـ انتشار از حوزه فعالیت :برای آنکارا ٬استانبول ٬تهران فرستاده شد.
طبقهبندی گزارش سری ـ هشدار شامل منابع و شیوههای اطالعاتی است ـ غیر قابل رؤیت برای
بیگانگان ـ غیر قابل رؤیت برای پیمانکاران یا مشاوران پیمانکار .پخش و اقتباس خبر تحت نظارت
تهیهـکننده .تا تاریخ  25مهر  1378در بایگانی ضبط شود .تمام بخشها حاوی طبقهبندی و قیود کل سند
هستند.
سند شماره )(9

سری  2آبان  1358اعضاء
به :بن رونوشت تهران

از :رئیس 538929
اخطار ـ شامل منابع و روشهای اطالعاتی است .زی .آر .واهو
عطف به :بن 7839) 85541ـ (EGN
1ـ قصد نداریم پیام مرجع را پخش کنیم ٬زیرا گزارش آن طور که نوشته شده بود ٬ظاهراً اخبار جدیدی
به آنچه تا به حال معلوم شده است ٬نمیافزاید تا مستلزم پخش باشد.
ال میدانستیم که کوششهای گذشته بارزانی و طالبانی برای هماهنگ کردن فعالیتهای خود به
2ـ قب ً
شکست انجامیده بود .این مطلب توسط گزارش 79ـ 315/13524ـ  TDFIRDBاز سرویس اطالعاتی
انگلیس )به نقل از یک منبع جاافتاده که خوداو از منابع فرعی که میزان اطمینان به آنها و یافتههایشان قابل
سنجش نیست ٬به دست آورده( تأیید میشود که گزارش داد مسعود بارزانی از ایران به شمال عراق رفته و
ـگروه زیادی از پیشمرگان را با خود برده بود .جالل طالبانی ٬رهبر ناراضی کرد که تا این اواخر تحت
حمایت سوریه قرار داشت ٬جهت آشتی با مسعود تالش کرد و مسعود پیشنهادهای او را رد کرد .همچنین
بنا به این گزارش ٬مسعود بارزانی روابط خوبی با یزدی وزیر امور خارجه ایران برقرار کرده و حزب
دمکرات کردستان حمایت حکومت ایران را که به آن اسلحه و کمک مالی داده ٬جلب کرده است .سی .آ.

اسناد النه جاسوسی آمریکا

 74

تومیک ـ  19هم در تلگرام 84015) 1بن( 315/15112079ـ  TDFIRDBـگزارش داد که بـرادران
بارزانی برای هماهنگ کردن فعالیتهایشان با طالبانی رهبر کرد عراقی تالشی نکرده بودند .در مقابل این٬
دو گزارش صادره از بغداد در مرداد ماه  1358حاـکی از این هستند که در اوائل شهریور  1358قرار بود٬
تالشهای جدیدی بین دو جناح صورت پذیرد تا با اجرای بعضی از تغییرات به نوعی موافقتنامه دست
یابند.
3ـ با مالحظه اطالعات فوق معتقدیم اـگر اس.دی .فیکل ـ ا بتواند تاریخ اطالعات خود را بهترتصریح
ـکند ٬گزارش مرجع سودمندتر میشود .آیا وی هیچ اطالع خاصی در مورد مالقاتهای پیشنهاد شده در
شهریور یا مهرماه به دست آورده ٬اـگر آری آیا این کوششها هم رد شدند ٬و همچنین مفید خواهد بود اـگر
اس .دی .فیکل بتواند اطالعات صریحتری در مقایسه با گزارش بن  85330تهیه کند .در مورد اینکه آن
منابع فرعی که میتوانند ٬به طور یقین وجود هرگونه تالش جدیدی را در ارائه جزئیات بیشتر در مورد
هماهنگی بین جناحهای کرد و کمونیستها در گذشته به عالوه بار کردن معنای دقیق عبارت ”ارتباطی از
این گونه غیر ممکن است ٬زیرا رژیم بغداد کمونیستهای عراقی را به چشم خائن مینگرد و
فعاالنه در تعقیب ایشان است“ نیز مفید خواهد بود.
4ـ لطفاً ما را در جریان قرار دهید .بدون پرونده .تا تاریخ  1آبان  1378در بایگانی ضبط شود.
تماماً سری
سری

سند شماره )(10

سری  9آبان  58اعضاء
به :بن رونوشت برای آلمان ٬تهران.

از :رئیس 543375
هشدار :شامل منابع و شیوههای اطالعاتی است .اس .دی .فیکل
عطف به :بن 285706
1ـ با پاراـگراف دوم تلگرام مرجع موافقیم.
ـ جزئیات بیشتری در مورد نتایج مسافرت اس .دی .فیکل در آینده نزدیک برای شما ارسال خواهیم
نمود .ما خیلی راضی هستیم.
3ـ پرونده0960951 :ـ  201تا تاریخ  8آبان  78در بایگانی ضبط شود.
تماماً سری
سری

1ـ این تلگرام مرجع و سایر تلگرامهایی که در این سند به آنها اشاره شده به دست نیامدهاند.
توضیح :از قرار معلوم اس .دی فیکل  /ا در بازگشت از مأموریت مجموعه گزارشهایی تحویل سیا داده که مرکزیت سیا توضیح بیشتری راجع به
ال اس .دی .فیکل  /ا در بن از قول چند نفر دیگر )منابع فرعی( نقل کرده که آنها با قطعیت اظهار داشتهاند تالش
آنها را درخواست میکند ٬مث ً
جدیدی برای هماهنگی بین گروه بارزانی با گروه طالبانی در جریان نیست .در اینجا ریاست سیا میخواهد بفهمد .آن چند نفر چه کسانی بودهاند .یا
آنکه در یکی از گزارشهای اس .دی .فیکل  /ا عبارتی آمده که قدری برای ریاست سیا مبهم بوده است.
2ـ تلگرام بن  85706به دست نیامده است.
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بسمه تعالی
در این قسمت اسناد مربوط به دو جاسوس خبرنگار با نامهای رمز .یو .ان کمل  /ا و یو .ان  .فسیل  /ا
ارائه میشوند .در اوائل سال  58سازمان سیا تصمیم میگیرد دو تن از جاسوسان خود را به ایران اعزام
دارد تا تحت عنوان خبرنگاری ٬اطالعات دست اولی درباره شخصیت سران شورشیان کرد و اوضاع
منطقه کردستان برای این سازمان فراهم کنند و کسانی را که سیا بتواند در آینده از آنها استفاده نماید٬
شناسایی کنند.
یو .ان .کمل  /ا از سابقه فعالیت چپی در فرانسه برخوردار بوده و سیا پیشبینی میکرده که او بتواند در
وهله اول با داشتن این سابقه حسن نظر گروهکهای فعال در کردستان را که آنها نیز ادعاهای چپگرایانه
داشتند ٬جلب نماید.
یو .ان .فسیل  /ا یک خبرنگار و فیلمساز آمریکایی بوده که در پاریس اقامت داشته و به عنوان عامل
دسترسی به کسانی که سیا به آنها نظر داشته و چپگرا بودند ٬استخدام شده بود .وی توانسته بود هنگام
اقامت امام در فرانسه اعتماد چند تن از کسانی را که اطراف ایشان بودند جلب کند ٬و سیا با تکیه به این
سابقه او را بیشتر به قصد کسب اطالعات از این قبیل افراد که مشاغل کلیدی در دولت موقت را به دست
ـگرفته بودند و سیاست دولت در مورد کردستان را مشخص میکردند ٬روانه ایران نمود.
ال از درون دستگاه پودرکن بیرون آمده است .در حین اشغال النه جاسوسی آمریکا
اسناد این پرونده ک ً
در ایران ٬مأموران وحشتزده سیا سعی داشتند ٬مقادیر هرچه بیشتری از اسناد تبهکاری و توطئه آمریکا
را از بین ببرند ٬ولی به خواست الهی بخشی از آن اسناد سالم و بخشی دیگر به صورت پاره پاره به دست
ملت مسلمان ایران افتاد و اسناد این پرونده نیز جزء اسناد پاره پاره شده است .علیرغم تالش برای یافتن و
متصل ساختن قطعات جدا شده به یکدیگر ٬اسناد به صورت حاضر درآمده ٬هنوز بعضی قطعات مفقودند و
در نتیجه چند سند غیر قابل ترجمه مانده و در ترجمه چند سند به جای آن قطعات و عبارات ٬نقطهچین
ـگذارده شده است .در بعضی موارد هم که کلمهای یا کلماتی از یک عبارت مفقود بوده ٬ولی از سیاق
عبارات به وجود آن میشد یقین حاصل کرد ٬آن کلمه یا کلمات در ترجمه گنجانده شده و در بعضی موارد
هم که فقدان آن کلمه یا کلمات به درک عبارت لطمه میزده و احتمالی برای وجود آن داده شده ٬آن کلمه
در پرانتز آمده است .برای سهولت خواندن هرگاه تشخیص داده شده که جمله تمام شده و جمله دیگر
شروع شده در وسط آن دو جمله عالمت × گذارده شده است.
سند شماره )(1

سری ـ  25فروردین  58ـ اعضاء
به :تهران رونوشت برای پاریس
از :رئیس 419577
هشدار :شامل منابع و شیوههای اطالعاتی است .یو .ان .کمل ٬یو .ان .فسیل
عطف به :الف ـ رئیس ) 408750برای تهران فرستاده نشده  /الزم نبود( ٬ب ـ پاریس ) 98132برای
تهران فرستاده خواهد شد( ٬ج ـ پاریس  ٬95702د ـ پاریس ) 96010بهمن 1(1357
1ـ در تلگرام مرجع الف از قرارگاه پاریس خواسته شده بود  ...............0منابع استخدام شده آن
1ـ هیچ یک از تلگرامهای مرجع مذکور به دست نیامدهاند.
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قرارگاه ٬یو .ان .کمل  /ا و یو .ان .فسیل  .ا ..................× ..............درباره جنبش استقاللطلبی کردها
 .................فعالیتهایشان در ایران ...................و ...............منابعی را که به خبرهای مربوط به قبایل
دسترسی دارند ....................شناسایی کنند.
2ـ اضافه بر آنچه که در جواب مندرج در تلگرام مرجع ب...یو .ان .کمل  /ا یک شهروند فرانسوی
است که به طور آزاد روزنامهنگاری میکند ...حزب کمونیست فرانسه ...× ...قرارگاه پاریس از  1351به
عنوان گزارشگر ...درباره امور حزب کمونیست فرانسه و درباره کمونیستها × ...مسافرتهای فراوانی در ...
و رابطهایی در ...مختلف آفریقایی ٬محافل ...منجمله...خمینی ...فرانسه وارد .یو .ان .کمل  /ا با ...مصاحبه
نمود × همچنین در رابطه با تلگرام مرجع ج و ...............بعدی .................×...............
3ـ...............
4ـ ...............به مطالب فوق ٬آیا یو .ان .کمل  /ا هیچ رابط قابل استفادهای در بین عناصر کمونیست
ایران دارد؟
5ــ) (............پاریس ...............که یو .ان .فسیل  /ا آماده است ٬مسافرت خود را از  31فروردین
شروع کند) .ما پیشبینی نمیکنیم که در فعالیت این عمال تداخل روی دهد ٬چون آنها جداـگانه در رابطه با
هدفهای  ...............متفاوت اعزام خواهند شد (.یو .ان .فسیل  /ا یک شهروند آمریکایی است که در
پاریس اقامت دارد و در آنجا برای خودش به عنوان عکاس و فیلمساز کار میکند .او مدت کوتاهی در
سال  1977به استخدام دولت ایران درآمد تا یک مجموعه ...............برای تلویزیون بسازد و از قرار
معلوم طی آن دوره مدتی را در ایران گذراند .او که یک عامل حقوقبگیر و آـگاه از کار خود است در
 1978 ...............به عنوان عامل دسترسی به هدفهای چپی و اهل جنوب شرقی آسیا در فرانسه و سایر
مناطق استخدام شد.یو.ان .فسیل  /ا در مجموعه مصاحباتی که در آبان ماه باخمینی صورت گرفت همراه
یک عکاس بود .او توانست اعتماد اطرافیان نزدیک خمینی را جلب کند و از آن هنگام روابط شخصی
خوبی با یزدی مشاور اصلی خمینی که براساس تلگرام مرجع ...............یک دعوتنامه دائمی برای یو .ان.
فسیل  /ا صادر کرد تا با او در ایران مالقات کند ٬برقرار کرد.یو.ان .فسیل  /ا همچنین برای همراهی با گروه
خمینی در سفر از فرانسه به ایران دعوتنامهای دریافت کرد ٬ولی به دلیل تعهدات حرفهای متناقض با هم
نتوانست آن را قبول کند.
6ـ پیشبینی میشود مسافرتهای یو .ان .کمل  /ا و یو .ان .فسیل  /ا بیش از دو هفته طول نکشد و
ال نیازی نیست به اینکه مستقیماً با قرارگاه تماس حاصل شود .به هر صورت درخـواست
بنابراین فع ً
میشود قرارگاه تهران دستورالعملهای تماس اضطراری را اطالع دهد ٬تا اـگر هریک از دو منبع اطالعات
فوتی به دستشان رسید )تماس بگیرند( .همچنین از نظریات پیشنهادی قرارگاه تهران دربـاره فـوق و
همچنین تعیین بهترین هدف برای آنها استقبال میشود.
7ـ پرونده248/3 :ـ 6ـ ...............284 ٬29
تماماً سری  24فروردین 1378
سری
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سند شماره )(2

سری  26فروردین  58اعضاء
از :تهران ) 52705به کفالت ـگلگروف(
به :پاریس رونوشت برای رئیس
اخطار ـ شامل منابع و روشهای اطالعاتی است .یو .ان .کمل یو .ان .فسیل
عطف به :الف ـ پاریس  ٬98132ب ـ رئیس 1419577
1ـ تصور میشود که اـگریو.ان .کمل )ـک  /ا( هنگام درخواست ویزا بر روی این نکته تأـکید کند که یک
روزنامهنگار فرانسوی مجرب و از استطاعت مالی نسبی برخوردار است ٬و به طور کلی از اعالن وابستگی
سیاسی خود اجتناب ورزد ٬برای مسافرتش به تهران یا مناطق کردنشین با هیچ چیز مواجه نخواهد شد.
وی همین که به ایران آمد باید از معرفینامه حزب کمونیست خود استفاده نماید ٬تا حزب دموکرات
ـکردستان ...............صمیمانهتری نسبت به او ابراز دارد .روزنامهنگاران غربی حتی آمریکاییها ٬اخیراً به
مناطق دوردست سفر کردهاند و تا آنجا که اطالع داریم با مشکلی برنخوردند) .وابسته مطبوعاتی سفارت
این را تأیید میکند( به جواز دولت موقت احتیاج نیست ٬اما تصور میکنیم که احتمال موفقیت ک  /ا
افزایش مییابد ٬اـگر که در تهران از یک کمک محلی برخوردار گردد .اـگر بتوانیم از طریق دوستان یک
راننده راهنما که لهجه کردی را میفهمد مهیا سازیم او در این مسئله یک دستیار هم خواهد داشت × 0
 ...............پیشنهاد میشود که در پاریس تحقیق نماید نماینده مطبوعات فرانسه در ایران کیست .فقط
برای اطالع قرارگاه یادآوری میشود که منبع ذخیره تهران اس .دی .ترامپ )ت  /ا( در ژورنال دو تهران
ـکار میکرد ٬تااینکه اخیراً بسته شد و خبرنگار خبرگزاری فرانسه است .در صورتی که ک  /ا بتواند خودش
با ت  /ا تماس برقرار کند ٬محتمل است که ت  /ا توصیه و کمک خود را در اختیارش بگذارد .ما پیشنهاد
نمیکنیم تکرار میشود ٬پیشنهاد نمیکنیم که خودمان ک  /ا و ت  /ا را در تماس با یکدیگر قرار دهیم.
2ـپیشنهاد میشود که ک  /ا با مصاحبه با عبدالرحمن قاسملو رهبر حزب دموکرات کردستان که دفتر
حزب را در مهاباد افتتاح کرده و در حال حاضر به عنوان نیروی متحدکننده دستههای مختلف کرد عمل
میکند ٬تحقیق خود را شروع نماید ٬واضح است که قاس ...............علی حزب دموکرات را به ک  /ا
عرضه خواهد کرد ٬با این امید که )ـک  /ا( با دید مثبت آنها را نشر دهد .احتیاجات )اطالعاتی( ستاد بطور
مفصل ...............و ک  /ا در صورتی فرصت و بخت داشته باشد خواهد توانست ...............سئواالتی را
ـکه بسیار مورد عالقهاند ...............در پایان دیدار در صورتی که ک  /ا خود را از همکاری چپیهای محل
برخوردار کرده باشد یا کند ٬ما ممنون خواهیم شد اـگرخالصهای در مورد این افراددریافت داریم .اـگر ک/ا
متقبل خطر صحبت با فداییان )چریکها( یا مجاهدین مارکسیستی محل شود ٬این کار برای ما حکم یک
عملیات با ارزش را خواهد داشت .برای نیل به این مقصود او باید از دانشگاه تهران که یک مرکز فعالیت
چپی است دیدار نماید.
3ـ در حالی که یو .ان .فسیل  /ا )ف  /ا( همان طور که در پاراـگراف ...............تلگرام مرجع ب ذـکر
شده ٬دسترسیش به گروه خمینی عالی است ٬ممکن است که در سعی وی برای صحبت با رهبران این امتیاز
به ضررش تمام شود .گزارش شده است که آیتاهلل صفدری ٬رهبر شیعیان کرد که به خمینی نزدیکی
1ـ تلگرام مرجع الف به دست نیامده و تلگرام مرجع ب سند شماره  1این بخش میباشد.
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داشت ٬کردستان را ...............است و عالمه مفتیزاده هم که ...............خمینی به حزب دموکرات بود٬
محبوبیت خود را از دست داد و منزوی شده است .بنابراین در زمینه بهترین برخورد ف  /ا با مسأله ٬موضع
ما کمی نامطلوب است .اـگر او خود را تحت اختیار گروه خمینی قرار دهد انتظار میرود ٬در مورداینکه در
برابر خواستهای اقلیت برای خودمختاری دولت موقت چگونه رفتاری ...............بیانات قالبی بـه او
تحویل داده شود .از طرف دیگر ٬اـگر برای ف  /ا همان طور برای ک  /ا پیشنهاد شد بدون کمک دیگران
مسافرت کند ٬نسبتاً بخت موفقیت خواهد داشت .اـگر ف  /ا از...............دیداری نماید ما از او میخواهیم
ـکه در پایان سفر از گروه خمینی )منجمله (............دیدار کند و ما پیش از عزیمتش از پاریس احتیاجات
اطالعاتی مناسب را در اختیار خواهیم گذارد.
4ـ ک  /ا و ف  /ا هردو باید ...............در هتل اینترکنتینانتال )محل پرسه روزنامهنگاران( اقامت کند
اـگر ف  /ا و ک  /ا قصد دارند در  31فروردین از پاریس عزیمت کنند ٬پیشنهاد میشود که ک  /ا برنامه
عزیمتش را برای ...............دیرتر ترتیب دهد ٬بدین قرار او زمانی با کردها صحبت میکند ٬که قانون
اساسی اعالن شده است .وقایع ایران بسیار متغیرند و مفید ...............که زمانبندی مسافرت به مناطق
ـگسترده شود .که شماره تلفن تماس با قرارگاه به ف  /ا و ک  /ا داده شود ومیتوان مالقات اولیه را در اتاق
هتل ترتیب داد ٬لطفاً توانایی ربانی و نام حـقیقی هـریک از مـنابع ذخـیره را × ...............قـرارگـاه
دستورالعمل تماس را فراهم خواهد کرد.
5ــ پرونده248 :ـ 6ـ  ...............4284 29تا تاریخ  26فروردین  1378در بایگانی ضبط شود.
سند شماره

)1(3

سری  31فروردین 1358
به :رئیس ٬تهران

از :پاریس 98532
هشدار :شامل منابع و شیوههای اطالعاتی است
یو .ان .کمل
عطف به :الف ـ رئیس  ٬419577ب ـ تهران 52705
1ـ مأمور مربوطه٬یو.ان .کمل  /ا به طور کلی درباره بخشهای مربوطه تلگرامهای مرجع 2توجیه نمود.
درباره پاراـگراف چهار تلگرام مرجع الف )به اطالع میرساند که( ٬یو .ان .کمل  /ا کسی را از عناصر
ـکمونیست ایرانی نمیشناسد ٬اما گفت که یک نفر رادارد که آنها را بشناسد ٬او ژاـک وارن است که در نشریه
حزب کمونیست فرانسه به نام ”فرانسه جدید“ کار میکند .به گفته یو .ان .کمل  /ا ٬وارن هنگامی که
ـکمونیستهای منفرد ایرانی در اینجا درتبعید واختفا به سر میبردند ٬آشنایان نزدیکی در حزب توده داشت.
وارن همچنین کارهای چاپ اعالمیه را برای ...............انجام میداد ...............یو .ان .کمل  /ا شخصاً
 -1توضیح :به طوری که از این سند معلوم میشود ٬از مرکز سیا پیشنهاد شده است که یو .ان .کمل  /ا اـگر در بین کمونیستهای ایران آشنا دارد یا
میتواند به واسطهای آشنا شود ٬در ایران نزد آنها برود )اشاره به پاراـگراف  4تلگرام مرجع الف( .بر این اساس یو .ان .کمل  /ا دوست خود ژاـک
وارن را که در نشریه کمونیستی ”فرانسه جدید“ فعالیت دارد ٬معرفی میکند که با بعضی کمونیستهای تکروی ایرانی مقیم پاریس آشنایی داشته
است.
2ـ تلگرام مرجع الف سند شماره ) (1است و تلگرام مرجع ب سند شماره  2میباشد.
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وارن را میشناسد و خواستار کمک ...............او در مورد مسافرت احتمالی خود به ایران خواهد شد .یو.
ان .کمل  /ا تصور میکند ...............دفتر خبرگزاری فرانسه در تهران ...............و در اینجا تحقیقاتی به
عمل خواهد آورد در مورد اینکه چه کسی ...............است .شما را در جریان خواهیم گذارد.
2ـ نام وارن در فهرست )بایگانی( ثبت شود.
پرونده ...............284/3 :تا تاریخ  31فروردین  1378در بایگانی ضبط شود .سری .سری
سند شماره )(4

سری  22اردیبهشت  58اعضاء
به :با حق تقدم به تهران

از :رئیس 437053
هشدار :شامل منابع و شیوههای اطالعاتی است.
یو .ان .فسیل
عطف به :الف ـ 10591ـ  NITتهران 79 ٬53006ـ 315/08453ـ  ٬ TDFIRDBب ـ 10593ـ NIT
تهران 79 ٬53013ـ 315/08529ـ TDFIRDB
1ـ تلگرامهای مرجع 1گزارشهای خوبی بودند ٬که مورد استقبال واقع شدند .با این وجود بار دیگر این
مسئله را طرح میکنند که آیا حزب دموکرات کردستان قاسملو و حزب دموکرات کرد بارزانی دو حزب
جدا و متمایزند یا آنکه جناحهای یک حزب واحدند .در گذشته اخیر گزارشهای متناقضی درباره این
موضوع به چشم میخورد .اضافه بر سردرگمی فعلی ٬اس .دی .گابل  /ا گزارش داد ٬که یکی از چهار
رئیس که در چهارمین کنگره عمومی حزب دموکرات کردستان به تاریخ 6اسفند  57شرکت نمود ٬مشاور
نزدیک جالل طالبانی است )ـکه بنابر شواهدی که داریم رئیس اتحادیه وطنی کردستان است( و از قرار
معلوم در آن کنگره به نفع طالبانی سخنرانی کرد.
2ـ از هر خبری که منابع مربوطه بتوانند راجع به تشکیالت و ساخت حزب دموکرات کرد به عالوه
روشنگری مطلب فوق و در صورتی که این حزب جناح آن طرف مرز حزب دموکرات کرد است ارتباطش
با همتاهای خود در عراق ٬سوریه و ترکیه تهیه کنند قدردانی میشود.
تماماً سری
3ـ بدون پرونده :تا تاریخ  22اردیبهشت  1378در بایگانی ضبط شود.
سری
)2(5

سند شماره
عضو کادر حزب دموکرات کردستان امجد متوسلی )دوست یو .ان .فسیل  /ا( دفتر حزب دمکرات
ـکوچه گلانداز )نزدیک خیابان آیزنهاور و شادمان( تلفن 976127
رئیس یک انجمن کردی که روابطی با حزب دموکرات دارد صادق وزیری
) 68105اس .دی .راتر  4 /با او مالقات کرده(
1ـ تلگرامهای مرجع از قرار معلوم گزارشهای یو .ان .فسیل به قرارگاه تهران بودهاند که به دست نیامدهاند.
2ـ این سند از کارتهای بایگانی داخلی قرارگاه تهران بوده که مشخصات افراد روی آن ثبت میشده است.
اس .دی .راتر  4 /نام رمز خسرو قشقایی عامل قدیمی و سرسپرده سیا در ایران است.
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سند شماره )(6

سری  4تیر  58اعضاء
به :تهران رونوشت برای رئیس

از :پاریس 10276
هشدار :شامل منابع و شیوههای اطالعاتی است .یو .ان .کمل
عطف به :الف ـ تهران  ٬53294ب ـ رئیس  ٬451889ج ـ تهران 151410
1ـ برای تأخیری که روی داد متأسفیم اما )یو .ان .فسیل  /اـ م( درباره مسافرت خود به ...............0
ایران چیز قابل توجهی برای گزارش کردن نداشت .تا آخر هفته آینده یو .ان .کمل  /ا ...............خواهد
توانست به مسافرت برود × ...............سردبیران مجله دست چپی پاریس بهنام فردای ...............که در
ـگذشته برای آن مقاله مینوشته ...............به آنها گفت که او ...............با )ـکـمک مـالی ضـمنی( از
 ...............و پرسید آیا مجله عالقهمند به ...............مقالهها یا عکسهایش × ...............سردبیران آن
مجله ...............بدون ابراز اشتیاق چشمگیری جواب دادند و یو .ان .کمل  /ا ...............حداقل یک
معرفینامه بگیرد .او ...............وارن ...............که آشنایش در مجله ”فرانسه جدید“ حزب کمونیست
فرانسه است و )یو .ان .کمل  /ا( شنیده بود که ...............دارد ٬وارن او را به نوری الباال ...............عضو
حزب کمونیست فرانسه ٬رئیس ...............یکساله ) AFASPIانجمن فرانسوی حامی مردم ایران( الباال
 ...............در ایران × ...............وارن سعی دارد ...............به نام ناظری )نام اولش مشخص نیست( که
به عنوان ...............در پاریس توصیف شده ...............تحوالت جدید را گزارش خواهم کرد.
2ـ....................
سری
3ـ نام ...............ثبت شود ...............تا تاریخ  4تیر  78در بایگانی ضبط شود.
سند شماره )(7

سری  11تیر  58اعضاء
به ...............:رئیس

از...............:
عطف
1ـ متن ذیل طرح جدیدارتباط بایو .ان .کمل  /ا است .شماره تلفن تماس  091ـ 820داخلی 1138
به20276 ...............:

1ـ هیچ یک از تلگرامهای مرجع در دست نمیباشند.
توضیح :از این سند دریافت میشود که یو .ان .فسیل  /ا مسافرت خود را به ایران انجام داده و بازگشته است و یو .ان .کمل  /ا مقدمات سفر
خود را تدارک میبیند و به این منظور به یک مجله چپی پاریس مراجعه و پیشنهاد کرده در ازای تهیه مقاله یا عکسهایی از مسافرت خود از کمک
ال
مالی آن مؤسسه برخوردار شود ٬که جواب چندان دلگرمکنندهای نمیشنود و بعد درخواست میکند که حداقل یک معرفینامه از این مجله که قب ً
برای آن مطلب مینوشته ٬بگیرد.
همانطور که در سند شماره  4آمده ٬یو .ان .کمل  /ا اظهار داشته که قصد دارد ٬نزد ژاـک وارن که بین عناصر چپ ایران آشنایانی دارد رفته و
خواستار کمک او شود .احتما ًال اشاراتی که در این سند )شماره  (5به او شده مربوط به این مطلب است و وارن ٬یو .ان .کمل  /ا را به نوری الباال
معرفی کرده و دنبال فرد دیگری به نام ناظری بوده ٬تا به او نیز معرفیش کند.
2ـ این تلگرام مرجع ٬احتما ًال سند شماره ) 6پاریس  (10276است.
توضیح :این پیام به احتمال قوی از تهران مخابره شده است ٬چرا که طرحهای جزئی تماس را خود قرارگاه مورد تـماس تـهیه مـیکند و
شمارههای تلفن متعلق به قرارگاه سیا در تهران بودهاند.
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هنگام روز یا  835530بعدازظهرهاست و ک  /ا خود را هنری معرفی میکند .مالقات در محل و تاریخی
ـکه در مکالمه تلفنی گفته میشود ٬ولی یک ساعت جلوترازموعد مقرر در مکالمه انجام میشود.ک /ا باید
مجله لوله شده در دست داشته باشد ٬مأمور مربوطه نیز همین طور.
2ـ متأسفیم که مشخصات ظاهری یو .ان .کمل  /ا دیگر در ضبط پروندههای قرارگاه نمیباشد .لطفاً
آنها را ارسال نمایید.
3ـ پرونده2 :ـ006ـ  019تا تاریخ  11تیر  78در بایگانی ضبط شود.
تماماً سری
سری

سند شماره

)1(1

سری  19شهریور  1358اعضاء
به :رئیس رونوشت برای آلمان ٬بن ٬مونیخ ٬تهران ٬آنکارا
از :وست پورت 48610
اخطار ـ شامل منابع و روشهای اطالعاتی است .حساس .ردگیری
عطف به :وست پورت 44648
1ـ متن زیر یک گزارش سنجش از شرح احوال ٬سابقه شخصیت احمد رئوف النقیب ٬یک کرد عراقی
است که در تاریخ ...............به سرـکنسولگری آمریکا در مونیخ آمد و متعاقباًتوسط آلمر.جی .زاـکریسون
در مونیخ مورد مصاحبه قرار گرفت:
الف :احمد رئوف النقیب )از اینجا به بعد ”الف“ خوانده میشود( در  19آبان  1310در سلیمانیه
ـکردستان عراق به دنیا آمد .وی از تبار کردها و تبعه عراق است .در سال  1329به دنبال تکمیل تحصیالت
متوسطه )در یک مدرسه آمادگی برای دانشگاه( در سلیمانیه ٬وی در یک مدرسه کشاورزی در ابوغراب
نزدیک بغداد ٬نامنویسی کرد .الف از مدرسه مذکور فارغالتحصیل نشد ٬معذالک چند سال بعد مطالعات
خود را در دانشکده کشاورزی ”نیکالی بالچسکو“ بخارست رومانی ٬ادامه داد .در رومانی الف با ایلزهنی
ـگلش که آلمانیاالصل است در سال  1343ازدواج کرد .آنها یک پسر هفت ساله به نام نوری دارند .از
 1335تا  1337الف با درجه ستوانی در نیروی زمینی عراق مستقر در کردستان خدمت نمود .از 1340
الف متوالیاً در عراق ٬ایران و آلمان غربی اقامت گزید .از  1340تا 1341او در فرانکفورت ـ ماین ٬سپس
در اشتوتگارت )43ـ  ٬(1340مونیخ )44ـ  ٬(1343گیس )47ـ  ٬(1344تهران )سه ماه در ٬(1347
سلیمانیه )52ـ  (1347جایی که مدیر مرکز اطالعات کشاورزی محل بود اقامت داشت .از  1352تا
 1353برای مدت  6ماه ٬الف مشاور کشاورزی مصطفی بارزانی رهبر فقید شورش کردها بود در 1353
زمانی که شورش در هم شکسته شد ٬الف همراه با کردهای در حال عقبنشینی از مرز ایران و عراق عبور
ـکرده و به ایران آمد ٬در آنجا ٬او در آغاز سرپرستی یک اردوگاه پناهندگان کرد نزدیک پاوه را )برای مدتی
حدوداً سه ماه( بر عهده داشت .سپس در سه ماه بعد در سرپل ذهاب که آن هم درایران است ٬اقامت نمود.
پس از  15روزی که در تهران بود ٬الف عازم دوسلدرفآلمان غربی شد و در آنجا تا سال  1354همراه
برادر خود ...............نوری سکونت داشت .از  1354تا خرداد  1358در سلیمانیه بود و در آنجا اـکثر
 -1این بخش از اسناد مربوط به یک کرد عراقی به نام احمد رئوف النقیب است که به خاطر گویایی اسناد احتیاجی به توضیح نیست.
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اوقات بیکار بوده و با پول توجیبی که پدر ثروتمندش به او میداد ٬زندگی میکرد .در این بین در پاییز
 1357الف به دیدار برادرش واقوام سببی خود در آلمان غربی رفت ٬الف ادعا میکند که به علت تبعیضی
ـکه از طرف دولت عراق نسبت به کردها اعمال میشد ٬او قادر نبود یک شغل مناسب پیدا کند.
ب :الف ادعا میکند که عضو قبیله باردینگی )جمعیت  (40/000و فرزند شیخ رئوف النقیب تاجر و
زمیندار  67ساله مشهور در سلیمانیه است )تلفن وی  23514میباشد( .پدرش صاحب یک کشتزار ٬یک
ویالی گرانقیمت و تعدادی مغازه در سلیمانیه است .الف در عراق دو برادر دارد که هردو سابقاً سرهنگ
ارتش بودهاند :طاهر النقیب حسابدار در یک اداره دولتی بغداد ٬و صالحالدین النقیب مقامی در مرکز
حسابرسی ارتش در کرکوک ٬یک برادر دیگر وی تریک نوری ٬پزشکی است که برای خود کار میکند و
در گیس کیرشن نزدیک مونشن گالدباخ در آلمان فدرال سکونت دارد.
ج :وابستگی سیاسی :الف ادعا میکند که عضو حزب دمکرات کردستان )عراق( است .از  1337تا
 1347عضو کمیته مرکزی حزب دمکرات بود .پیش از آن دبیر سازمان دانشجویی کردها در اروپا بود .به
ادعای الف او تمام افراد اصلی حزب دمکرات در عراق به عالوه تعداد زیادی از رهبران کرد در ایران را
میشناسد .الف شخصاً با دو پسر مصطفی بارزانی بنامهای مسعود و ادریس آشنایی دارد .الف میگوید که
مسعود بارزانی جهت جانشینی مصطفی بارزانی به عنوان رهبر عمومی مردم کرد ٬انتخاب شده است.
درباره مسعود گزارش شده که در حال حاضر در شرق ترکیه اقامت دارد .الف همچنین میگوید که رقیب
سیاسی وی ٬عبدالرحمن قاسملو ٬که از ایام گذشته در اروپا است ریاست حزب دمکرات کردستان در
ایران را به عهده دارد .قاسملو تحصیالت خود را در سی .اس .اس .آر به انجام رسانده و جهتگیری
ـکمونیستی دارد .او یک کتاب درباره کردستان تألیف کرده است .الف اظهار میدارد که در حال حاضر دو
دسته کرد شورشی در عراق وجود دارند :یک دسته تحت رهبری ادریس بارزانی و دیگری تحت رهبری
جالل طالبانی که طرفدار کمونیستها است و به مهاباد ایران رفته تا به کردهای آنجا در گرفتن خودمختاری
از ایرانیها یاری دهد.
د :ارتباطات با سازمانهای جاسوسی خارجی :الف میگوید که با مطلع نمودن دولتهای مختلف از
طریق سازمانهای اطالعاتیشان از رنج مردم کرد در جنگشان برای کسب استقالل و یا خودمختاری
خواسته به این مردم کمک نماید .در سالهای  1346 ٬1343و بار دیگر در پاییز  1357الف با سفارت
اسرائیل در بادگودسبرگ تماس گرفت و مذاـکراتی با مقامات اسـرائـیلی آنـجا داشت ٬وی هـمچنین
ـگزارشهایی درباره اوضاع کردها در عراق ...............الف میگوید که فقدان وجوهات اینک مانع رفتن
مجدد او نزد اسرائیلیها در بادگودسبرگ میشود .در  1347الف همچنین با سازمان اطالعاتی ایـران٬
ساواـک ٬در بادگودسبرگ رابطه برقرار کرد .همکاری او با ساواـک تا سال 1354ادامه داشت و در آن سال
او ...............به ایران رفت .در  1347الف به مدت تقریباً سه ماه در تهران میهمان ساواـک بود .طی این
مدت به برقراری روابط بین ساواـک و کردهای عراقی تحت رهبری مصطفی بارزانی کمک نمود .الف
میگوید گزارشهای طوالنی مفصلی درباره وضع کردها در عراق به ساواـک داده است .از  1347تا 1352
او ضمن همراهی شورشیان کرد در کردستان تماس خود را با ساواـک حفظ نمود .الف تأـکید کرد که خود
داوطلب تهیه اطالعات برای اسرائیلیها و ایرانیها بوده و هیچ گاه در ...............جز برای هزینهها ٬دستمزد
مالی قبول نکرده است.
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ه  :ارتباطات مقامات آمریکایی در خارج :الف همچنین با تماس با مقامات آمریکایی در تأسیسات
مختلف آمریکا در خارج درخواست کمک کرده است .در سال  1342یا 1343او باسفارت آمریکا در بن
تماس گرفت .در  1347و در 1353او با کنسول آمریکا در تهران تماس گرفت .در آنجا به سال 1353وی
درباره مسئله کردها با آقای الری سیماـک )؟( مذاـکره کرد .در شهریور  1357الف دیداری از سفارت
آمریکا در آنکارا داشت و در آنجا شفاهاً گزارشی درباره اوضاع کردستان تقدیم کرد .در مهرماه  1357به
ـکنسولگری آمریکا در مونیخ رفته و درباره مشکل کردها با یک مقام مؤنث مذاـکره کرده و به او نیز یک
ـگزارش”) “..............نوشته شده به کردی( درباره اوضاع در حال تحول ایران تسلیم کرد )تلگرام مرجع را
ببینید( الف دردیدار  5مهر  1358خود از کنسولگری مونیخ ٬گزارش دیگری را )ـکه آن هم به کردی است(
تسلیم کرد که میگوید در رابطه با موضوعات زیر قرار دارد:
وضع کردها در عراق ٬محمولههای قاچاق سالحهای شوروی برای گروههای ایرانی از طریق عراق
 ...............با تأیید ...............دولت عراق ٬حضور عیدی امـین در عـراق )خـبر از شـایعات( ٬وضـع
ـکشاورزی کردستان و اخبار در مورد اـکراد مقیم خارج.
و :سنجش شخصیت :الف از خود تأثیر کلی خوبی بجا میگذارد ٬او یک مرد خوشتیپ و آراسته و
جذاب و موقر و با هوش است .او دارای قد بلند ٬موی نیمه خاـکستری ٬یک سبیل سیاه بوده و سیمای
ظریفی دارد .او با ظرافت لباس میپوشد .یک ناسیونالیست و مسلمان شیعه معتقد است و ادعا میکند که
اوالد محمدپیامبر بوده ولذامیخواهد به ایجاد صلح بین کردها و دولت ایران کمک نماید .الف یک طومار
در تأیید نوادگی پیامبر بودن دارد .با این تأییدیه وی تصور میکند ٬که خواهد توانست آیتاهلل خمینی را
متقاعد کند که الف طرف صالحی برای مذاـکره صلح بین اـکراد و دولت ایران است .الف ظاهراً یک متعصب
مذهبی نیست ٬معهذا به نظر میرسد که رنج مردمش و جنگ آنها برای کردستان مستقل ذهن وی را
مشغول کرده است .الف متکلم خوبی است و ظاهراً دوستان فراوانی در عراق و سایر جاها دارد .الف به
عالوه زبان مادری خود که کردی میباشد عربی )عراقی( را با سهولت صحبت میکند و ایرانی و آلمانی را
میداند ٬به عالوه انگلیسی را خوب و زبان رومانی و ترکی را کمی میداند.
2ـالف قبل ازخداحافظی از زاـکریسون٬اظهارداشت که مایل است با کارشناس)های( آمریکا درامور
خاورمیانه درباره اوضاع جاری کردستان مذاـکره نماید و افزود که به منظور حفظ کردستان از اینکه
ـکمونیستها کنترل کامل آنرا به دست گیرند ٬میخواهد آمریکا را در جریان وقایع کردستان قرار دهد.
هنگامی که راـکزیسون پرسید ٬آیا عالقه دارد در رابطه با مطالب فوق با ما همکاری نماید یا نه ٬الف جواب
داد که خوشحال خواهد شد چنین کاری بکند ٬اما این همکاری فقط باید در ازای حمایت آمریکا از آمال
ـکردها باشد ٬نه دستمزد مالی.
3ـالف قصددارد همراه با همسرش )ـکه پاسپورت آلمان غربی دارد( و پسرش درتاریخ  28شهریور به
عراق بازگردد .او پاسپورت عراقی )پاسپورت را هنگام صحبت همراه نداشت( با ویزای سه ماهه آلمان
غربی دارد که تا تاریخ ...............معتبر است .اـگر ستاد عالقهمند به سنجش بیشتر و یااستخدام الف است٬
لطفاًاطالع دهید .ازطریق فامیل سببی الف در گگش ٬کیرشن زئن اوستر دوم ٬اـگل هارتینگ نزدیک مونیخ
)محل اقامت فعلیش( شماره تلفن 2582ـ 08091ـمیتوان تماس گرفت و یا از طریق برادرش در ـگیسن
ـگیرشن که قصد دارد قبل از عزیمتش از آلمان به آنجا برود.
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4ـ گزارشها و سه قطعه عکس الف )الف همراه با چند کرد با نفوذ( در اسرع وقت برای ستاد ارسال
خواهد شد.
سری
5ــ شماره پرونده بعداً تعیین شود .تا تاریخ  19شهریور  1378در بایگانی ضبط شود.
سند شماره )(2

سری  21شهریور  58اعضاء
از :رئیس 511480
به :فوری وست پورت رونوشت فوری برای بن ٬مونیخ ٬آلمان ٬عادی برای تهران ٬آنکارا ٬استانبول
هشدار :شامل منابع و روشهای اطالعاتی است .حساس .ردگیری
عطف به :الف ـ وست پورت )) ٬(...........به استانبول مخابره میشود( ٬ب ـ وست پورت )) (...........برای
تمام مخاطبین ارسال نمیشود(
1ـ ستاد مرکزی درباره احمد رئوف النقیب )سابقاً پرونده 872561ـ  201برای او تعیین شده بود( این
اطالعات را دارد.
الف :مطابق تلگرام شماره  (............)1729بغداد مورخ  13فـروردین  ٬1344سـازمان رسـمی
)جاسوسی( آلمان از نقیب به عنوان ...............مأمور رابط انجمن دانشجویان کرد اروپا یاد کرده است .او
فارغالتحصیل یک دبیرستان کشاورزی عراق و در سالهای 38ـ  1337در رومانی دانشجوی رشـته
ـکشاورزی عمومی بوده است.
ب :در تلگرام شماره بن) (...............مورخ  10فروردین  1344همسر النقیب ادعا کرده که برای
اینکه بتواندپاسپورت بگیرد و به شوهرش در آلمان بپیوندد ٬مجبور شده بود به همکاری با سازمان مخفی
رومانی تن در دهد .نقیب فکر میکرد که همسرش هنوز با آنها همکاری میکند و با رومانیها تماسهای
مکرر دارد ٬علیرغم اینکه همسرش عکس آن را عنوان میکند.
ج :در گزارش) (..............ـ  NIT Aمورخ  29آبان  1347آمده که نقیب به سفارتخانه تهران آمد تا با
یک کارمند سیاسی صحبت کند .اطالعات این سند )ـکه آخرین سند پرونده است( تقریباً با اطالعات
مندرج در تلگرام مرجع الف ...............است .به نقیب گفته شد که خطمشی رسمی این است که توافق بین
نیروهای ...............مقابل بهترین راه حل است هرچند که آمریکا از خواست اقلیتها طرفداری میکند.
نقیب گفت میفهمد که این موضع رسمی آمریکاست و آمریکاست و رضایت کارمند سیاسی به گوش دادن
به گفته خود را به هیچ عنوان حمایت سفارت آمریکا از کردهای بارزانی تعبیر نخواهد کرد.
2ـ فرد مزبور به طور قطع از لحاظ عملیاتی جالب به نظر میرسد و مطابق پاراـگراف  2تلگرام مرجع
الف مأمور ...............سیا با تجربه در خاورمیانه باید در جلسه تکمیلی تخلیه اطالعات شرکت کند .آقای
فرانک اندرسون که مأمور ستاد است ٬برای مأموریت دیگری در  27شهریور در مونیخ خواهد بود ٬اـگر او
بتواند عزیمت خود را چند روزی به تأخیراندازد ٬آقای آندرسن با او مالقات خواهد نمود .تقاضا میشود
ـکه وست پورت با او تماس بگیرد واطمینان حاصل کند ٬آیا اومیتواند تا حدود اول مهر در مونیخ بماند و
فوراً به ستاد اطالع دهد.
3ـ نکات مورد عالقه برای تخلیه اطالعات جداـگانه ارسال میشود.
4ـ بن :لطفاًاطمینان حاصل کنید که آقای جک گریرسون که از کارمندان شعبه ایران و مشغول دیدار از
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آنجاست ٬پیامهای این قضیه را مالحظه میکند .ستاد ترجیح میدهد که آقای ـگریرسون با اتمام امور خود
در بن به کشور بازگردد ٬اما اـگر النقیب بیشتر از  19شهریور در مونیخ میماند ٬شاید الزم باشد که از آقای
ـگریرسون خواسته شود که این مطلب را به دست گیرد .تقاضا میشود که او تااتخاذتصمیم جنب قرارگاه بن
باشد.
5ــ پرونده872561 :ـ  201تا تاریخ  20شهریور  79در بایگانی ضبط شود.
تماماً سری
سری

سند شماره )(3

سری  21شهریور  1358اعضاء
به :فوری رئیس ٬رونوشت بن آلمان ٬مونیخ ٬تهران ٬آنکارا ٬استانبول
از :وست پورت 48628
هشدار :شامل منابع و روشهای اطالعاتی است .حساس
عطف به :رئیس 151480
1ـاحمدرئوف النقیب موافقت کرده که عزیمت خود رااز آلمان تا 31شهریور به تأخیراندازد٬او چشم
انتظار مالقات با کارشناس خاورمیانه است و رأس ساعت  10روز  27شهریور گوش به زنگ تماس
تلفنی راـکزیسون خواهد بود .النقیب قصد دارد با اتومبیل از طریق یوگسالوی ٬یونان و ترکیه به عراق
بازگردد.
اـگر وست پورت میتواند به نحوی به مأمور خاور نزدیک کمک نماید ...............اطالع دهید.
سری
پرونده872561 :ـ  201تا تاریخ  21شهریور  1378در بایگانی ضبط شود.
سند شماره )(4

سری  21شهریور  58اعضاء
از :رئیس 512232
به :با حق تقدم به وست پورت ٬رونوشت با حق تقدم برای آلمان ٬بن ٬مونیخ ٬عادی برای تهران ٬آنکارا
هشدار :شامل منابع و شیوههای اطالعاتی است .حساس
عطف به :الف ـ وست پورت  ٬248610ب ـ رئیس )31148 (.........
1ـ در ذیل احتیاجات اطالعاتی برای استفاده در رابطه با مشارالیه )872561ـ  (201آمده است:
الف :آیا کردهای عراقی به گروههای کرد ایرانی پشتیبانی میدهند و اـگر آری ٬این پشتیبانی چگونه
است؟ ناآرامیها در مناطق کردنشین چه تأثیراتی بر قاطبه اـکراد عراق دارد؟ گزارشهای صریح و غیر کلی از
مقاصد اـکراد عراق برای دو سال آینده مورد توجه میباشند و در صورت امکان نوعی محاسبه ازاینکه این
مقاصد تا چه حد واقعبینانه میباشند ٬به عالوه طرحهای کردها برای کسب خودمختاری بیشتر و غیره.
ب :مایلیم فهرست و همچنین جزئیات احوال زندگی تمام سران حزب دمکرات کردستان باستثنای
بارزانیها را که او بتواند تهیه کند ٬به دست بیاوریم.
1ـ این تلگرام سند شماره ) (2میباشد.
2ـ تلگرام مرجع الف سند شماره ) (1این بخش است و تلگرام مرجع ب در دست نیست.
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ج :نظریات منبع درباره امکان ائتالف جناحهای بارزانی و طالبانی به عالوه تفصیل مالقاتهای اخیر
ال در اختیار
این دو گروه در صورتی که انجام شده باشد و یک خالصه از هرگونه کمکی که آنها احتما ً
یکدیگر قرار میدهند.
د :تفصیالت هرگونه ارتباط همکاری احتمالی بین حزب دمکرات و گروههای شیعی عراق.
ه :گزارش تفصیلی درباره تعداد نیروهای کرد ٬محل استقرار اردوگاهها و اظهارنظر درباره کیفیت
تسلیحات مورد استفاده آنها ٬به عالوه ذـکر هرگونه خبر از اینکه آنها کمک خارجی دریافت میدارند و در
این صورت ذـکر نوع کمک.
و :حزب دمکرات یا دستههای طرفدار طالبانی از دولت خمینی کمکی دریافت میدارند ٬این کمک
چگونه است.
ز :تفصیل همراه با ذـکر شواهد این ادعاها که شورویها با تأیید ضمنی عراق به داخل ایران اسلحه
میرسانند.
ح :هرگونه خبری که ممکن است او درباره کمک احتمالی عراق به گروههای عرب ...............در
خوزستان داشته باشد.
ط :ما همچنین به نامها به عالوه جزئیات درباره شخصیت افراد و تفصیالت درباره کمونیستهای
عراقی که به کردها پناهنده شدهاند ٬عالقه مندیم .این اعضای حزب کمونیست عراق چه دستورالعملها و
ـکمکی از شورویها و دیگران دریافت میدارند .حزب کمونیست عراق چه کمک خاصی در اختیار کردها
قرار میدهد.
ی :هرگونه جزئیاتی که منبع ممکن است درباره گروههای شیعی عراق داشته باشد ٬مانند نامهای
ال از شیعیان ایران دریافت میدارند ٬هرگونه
رهبران ٬تخمین کیفیت تشکیالتی آنها ٬دامنه کمکی که احتما ً
خبری که از منابع خوب شنیده باشد ٬درباره اینکه شیعیان نوعی کمک مادی از دولت ایران دریافت
میدارند ٬هرگونه طرحی که آنها ممکن است برای نیل هرچه بیشتر به مقاصد خود داشته باشند و غیره.
2ـ سئواالت عملیاتی ذیل نیز باید در مالقاتهای آتی با مشارالیه در نظر گرفته شوند.
الف :وضع فعلی و مناسبات فرد مزبور با دولت عراق چگونه است .هرچند گاه یک بار وی میتواند به
خارج عراق مسافرت کند و چگونه میتواند از عهده این مسافرت برآید.
ب :تا حد امکان مشارکت گذشته ادعا شده همسر مشارالیه با سازمان اطالعات رومانی را روشن
نمایید ٬وضع فعلی چگونه است.
ج :آیا مشارالیه اـکنون با ناراضیان کرد ارتباط دارد .فهرست مفصل منابع فرد مزبور و روابطش با
هرکدام را الزم داریم.
د :آخرین باری که مشارالیه با اسرائیلیها مالقات نمود ٬کی بود و آیا وی قصد دارد ارتباطش را تجدید
ـکند؟
ه  :مشارالیه چه تماسهای به خصوصی با سران شیعی ایران دارد.
و :فرد مزبور تا چه اندازهای حاضر است بر مبنای منظم با سیاارتباط داشته باشد ٬بدون اینکه از جانب
ما تعهدی برای حمایت سیاسی از کردها داده شود1.
1ـ ادامه این سند هنوز به دست نیامده است.

ـکردستان  87

سند شماره )(5

سری  21شهریور  58اعضاء
به :فوری به وست پورت ٬بن رونوشت برای آلمان ٬مونیخ ٬تهران
از :رئیس 512234
هشدار :شامل منابع و شیوههای اطالعاتی است .حساس
عطف به :الف ـ وست پورت  ٬4 () ( ) 28ب ـ رئیس ( ) ( ) 1480
1ـ بابت تالشهای زاـکریسون که در تلگرام مرجع 1الف ذـکر شده متشکریم .آقای فرانک آندرسن از
طریق پرواز  69لوفتهانزا از لندن در  27شهریور ساعت  (...........)4/35وارد مونیخ خواهد شد )مسیر
ال برای مونیخ ارسال شده( .همین که آندرسن با پایگاه مونیخ تماس میگیرد و برنامهاش را
مسافرت قب ً
معین میکند ٬وی در رابطه با ...............النقیب با وست پورت تماس خواهد گرفت.
2ـ برای بن :از آمادگی عمل آقای جک ـگریرسون تقدیر میکنیم ٬با این وجود با توجه به تلگرام مرجع
الف و آمادگی آندرسن تقاضا میشود ٬آقای ـگریرسون به ستاد بازگردد.
3ـ پرونده( ) 72561 :ـ  201تا تاریخ  21شهریور  1378در بایگانی ضبط شود.
تماماً سری
سری

سند شماره )(6

سری  23شهریور  1358اعضاء
به :وست پورت رونوشت به رئیس ٬آلمان ٬بن ٬مونیخ ٬تهران
از :آنکارا 44631
هشدار :شامل منابع و روشهای اطالعاتی است .حساس .ردگیری
عطف به :وست پورت 248610
1ـ همان طور که در پاراـگراف اول بند ه گزارش مرجع عنوان شده برای گزارش مذاـکره با احمد رئوف
النقیب لطفاً به ایرگرام )نامه هوایی( سفارت آنکارا به شماره آـ  70مورخ ...............مراجعه کنید.
2ـ بایگانی :بعداً تعیین شود .تا تاریخ  23شهریور  1378در بایگانی ضبط شود.
تماماً سری
سری

سند شماره

)3(1

سری  20شهریور  58اعضاء
به :رئیس ٬برلین ٬پاریس ٬تهران ٬رونوشت برای آلمان ٬بن ٬رم
از :مونیخ 48619
هشدار :شامل منابع و شیوههای اطالعاتی است .سی .آ .اسکوپ
اطالعاتی
ـگزارش ذیل درباره پناهندگان کرد از یک منبع آزمایش نشده سازمان اطالعات آلمان غربی BND
1ـ تلگرام مرجع الف سند شماره ) (3و تلگرام مرجع ب سند شماره ) (2میباشد.
2ـ این تلگرام سند شماره ) (3میباشد.
 -3اسناد متفرقهای که به فعالیتهای ”سیا“ در رابطه با کردستان مربوط میشوند ٬در این بخش جای گرفتهاند.
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میباشد ٬که خبر را در اوائل این ماه به دست آورد .در عین حالی که خبر مورد عالقه مخاطبین میباشد
فکر میکنیم که خبر ضعیفتر از آن است که انتشار به شکل )ـگزارش( اطالعاتی داشته باشد.
1ـ در چند روز گذشته پناهندگان کرد باتعداد فزونی یابندهای راهی برلین غربی شدهاند٬چون در آنجا
یک سازمان تبعیدیان برای کمک به آنها وجود دارد .پناهندگان برای رسیدن به برلین غربی از دو مسیر
استفاده میکنند:
ـ از رم به پراـگ و برلین شرقی
ـ از طریق یوگسالوی ٬مجارستان ٬چکسلواـکی ٬و برلین شرقی )برای نرفتن به اتریش(.
پناهندگان اوراق مسافرت معتبر ایرانی دارند.
2ـ کردهای اهل عراق ٬ایران ٬سوریه و ترکیه قرار است در هفته دوم 23ـ  19شهریور در پاریس تجمع
ـکنند ٬تا روی یک اقدام دراز مدت هماهنگ توافق یابند.
3ـ توضیح تحلیلی سازمان اطالعات آلمان غربی در ذیل میآید :این حرکت کردها باید با توجه به
ال سرکوب شده در نظر گرفته شود .سایر خبرهای اطالعاتی در همین
شورش محدود کردها در ایران که فع ً
ضمن ٬خبر این حرکات و راههای مورد استفاده را تأیید کردهاند .شواهد هرچه بیشتری به چشم میخورد
دال بر اینکه یک تهاجم وسیع تبلیغاتی کردی در کشورهای اروپایی به اجرا در خواهد آمد .ما انتظارداریم
ـکه سایر گروههای چپ ایرانی در اروپا در این مبارزه به کردها بپیوندند .این گروههای دیگر که عمدتاً
جهتگیری مارکسیستی دارند حمایت خود را از خواست خودمختاری قومی برای اقلیتهای ایران اعالم
ـکردهاند .این گروهها میخواهند در قبال سرکوب افزایش یافته تمام نیروهای غیردینی میانه و چپ در
ایران از تحوالت کردی اخیر برای شهرت بیشتر خود ٬استفاده کنند.
ال اتحادیه1.............
آن سازمان تبعیدیان کرد که در برلین مستقر است و در فوق به آن اشاره شداحتما ً
سند شماره )(2

سری  24شهریور  58اعضاء
به :رئیس
از :تهران 54219
هشدار :شامل منابع و شیوههای اطالعاتی ات .ال .دبلیو .شل 2کیو .آر .بولستر
عطف به :رئیس 351( ) ( )73
1ـ ما به خاطر نمیآوریم گزارش اطالعاتی درباره کمک مادی شوروی به کردهای ایران که در
پاراـگراف شش تلگرام مرجع به آن اشاره شده ٬دیده باشیم .تقاضا میشود که نشانی چنین گزارشهایی را
برای ما مشخص نمائید یا اـگر که گزارش تاـکنون فرستاده نشده ٬آن را مخابره کنید.
2ـ واضح است که گزارشهایی از این کمک که باورکردنی باشند مطلوبترین گزارشها برای استفاده با
اس .دی .پالد  /ا 4خواهند بود .اـگر قریباً با او مالقاتی در میان نخواهد بود ٬این مطلب را میتوان )به شرط
1ـ دنباله سند هنوز به دست نیامده است.
ال به عملیات مخفی در ارتباط با وسایل ارتباط جمعی جهانی مربوط میشود.
2ـ ال .دبلیو .شل عنوانی است که ک ً
3ـ این تلگرام مرجع هنوز به دست نیامده است.
4ـ اس .دی .پالد  /ا نام رمز امیر انتظام معاون نخستوزیر دولت موقت بوده است.
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اینکه به جایی نسبت داده شود( با اس.دی.ارن/ا .اس .دی .ـکوئیک  /ا 1اس.دی .ترامپ /ا 2استفاده نمود.
سری
3ـ بدون پرونده .تا تاریخ  24شهریور  78در بایگانی ضبط شود.
سند شماره )(3

سری  28شهریور  58اعضاء
به :با حق تقدم رئیس ٬آنکارا ٬استکهلم رونوشت برای تهران
از :استانبول 33065
هشدار شامل منابع و روشهای اطالعاتی است.
1ـ این پایگاه از ستاد مرکزی و مخاطبین تقاضادارد ٬هرگونه خبری درباره تأسیس یک انجمن کردی
در این اواخر به عنوان سخنگوی جنبشهای جداییطلب کرد در ترکیه ...............و ایران دارند ارسال
نمایند.
ال مشغول تهیه یک گزارش اطالعاتی درباره ...............به این انجمن است و از ارسال
این پایگاه فع ً
اطالعات در اسرع وقت تقدیر خواهیم کرد.
2ـ بدون پرونده :تا تاریخ  28شهریور  1378در بایگانی ضبط شود.
تماماً سری
سری

سند شماره )(4

سری  28شهریور  58اعضاء
به :با حق تقدم به استانبول رونوشت برای آنکارا ٬تهران ٬رئیس
از :استکهلم 26184
هشدار :شامل منابع و شیوههای اطالعاتی است
عطف به :استانبول 333065
1ـ متأسفیم که هیچ خبری از برقراری یک انجمن کردی در استکهلم نداریم .در ...............بعدی با
سازمان اطالعاتی همکار 4تحقیق خواهد شد ٬اما جواب آن به موقع برای ...............شما نخواهد شد.
2ـ بدون پرونده .تا تاریخ  28شهریور  78در بایگانی ضبط شود.
سری

1ـ تا آنجائی که اطالع داریم این دو جاسوس با چند تن از مقامات دولت موقت آشنایی نزدیک داشتهاند و تا حدی با نفوذ بودهاند.
2ـ اس .دی .ترامپ  /ا که نامش در یکی از اسناد جاسوسان خبرنگار هم ذـکر شده خبرنگار فرانس پرس بوده و در رابطه با اسناد النه جاسوسی
محاـکمه و اعدام شده است.
توضیح :در پاراـگراف  2پیشنهاد شده که اخبار مربوط به این موضوع در جلسات تبادل اطالعات با دولت موقت استفاده شود ٬وگرنه میتوان
آنها را به چند جاسوس با نفوذ در دولت یا خبرگزاریها داد.
3ـ این تلگرام سند شماره ) (2این بخش است.
4ـ منظور سازمان اطالعاتی سوئد است.
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سند شماره )(5

سری ـ  29شهریور  58اعضاء
به :با حق تقدم استانبول ٬آنکارا ٬استکهلم رونوشت برای تهران
از :رئیس 517048
هشدار :شامل منابع و شیوههای اطالعاتی است
عطف به :استانبول 133065
1ـ هرچند که ما درباره موجودیت یک انجمن کردی در استکهلم تردیدی نداریم ٬ولی ستاد هیچ
خبری از چنین انجمنی ندارد.
سری
2ـ بدون پرونده .تا تاریخ  28شهریور  1378در بایگانی ضبط شود.
سند شماره )(6

سری  6مهر  58تلگرام غیر فوری
به :تهران
از :واشنگتن 522759
موضوع :هشدار ـ شامل منابع و روشهای اطالعاتی است .طرحها و مقاصد دانشجویان فدایی و چریک
برای ایجاد یک حزب فداییان
1ـ متن ذیل در تاریخ  3مهر از اس .دی .پارتنر  /ا گرفته شد .لطفاً قرارگاه نظر خود را ابراز دارد.
طی گردهمایی ناسیونالیستهای کرد ٬دانشجویان )طرفدار( چریکها و فداییان مخالف رژیم آیتاهلل
خمینی ٬این دانشجویان اتفاق نظر یافتند که قدرت و مشارکت خود را در دولت جدید ایران از دست
دادهاند علیرغم اینکه آنها در سرنگونی شاه نقش بزرگی داشتند ٬علت هم این بوده که آنها دارای هیچ
وسیله واقعی پایگاه قدرت سیاسی نبودند ٬تا پس از اتمام کار فیزیکی برکناری شاه ٬حق رأی آنها در
دولت جدید تضمین گردد .بنابراین ٬فداییان به این نتیجه رسیدهاند که مقدمترین کار ایجاد یک حزب
سیاسی تحت مقررات رسمی دولت ایران است.
رهبری فعلی حزب با اشعار به اینکه این حزب در اوضاع فعلی ایران جنجال برانگیز خواهد بود ٬ضمن
ال
آنکه قصد دارد افراد صف اول مختلفی در ایران داشته باشد ٬خارج از کشور خواهد بود و چنان که فع ً
قصد دارند پایگاهش در ایاالت متحده در ناحیه واشنگتن .دی ـ سی خواهد بود.
2ـ پرونده962539 :ـ  201تا تاریخ  5مهر  78در بایگانی ضبط شود.
تماماً سری
سری

سند شماره )(7
ال محتمل است که دانشجویان بخواهند .......
 .......در پارلمان براساس حزبی تشکیل خواهد شد و کام ً
2ـ اشاره تلگرام مرجع 2به دانشجویان چریک و فدایی ظاهراً یک اشتباه بوده ٬چونکه این دو عنوان
1ـ تلگرام استانبول  33065سند شماره  2این بخش میباشد.
2ـ منظور سند شماره ) (5این بخش است.
توضیح :این سند از درون دستگاه پودرکنی بیرون کشیده شده و به این لحاظ تنها پارهای از آن به دست آمده و موجب شده در ترجمه
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اجزائی از نام یک سازمان واحد یعنی چریکهای فدایی خلق میباشند .آیا اس .دی .پارتنر  /ا فقط به یک
سازمان اشاره داشت یا اینکه میخواسته مجاهدین خلق را که جهتگیری اسالمی دارند نیز مشمول آن
ـکند؟ ما تاـکنون خبری از ارتباطات چشمگیر بین ناسیونالیستهای کرد و فداییان نشنیدهایم.
3ـ..................
سند شماره )(8

سری  6مهر  58اعضاء
به :آنکارا ٬تهران

از :رئیس 523487
هشدار :شامل منابع و شیوههای اطالعاتی
1ـ ستاد مرکزی در حال حاضر به دنبال اطالعات بیشتر درباره حمایتهای احتمالی از اقلیتهای کرد و
سایر اقلیتهای ایران که خواستار خودمختاری و استقالل هستند ٬میباشد .ما در فکر احتمال بهرهبرداری
از این گونه حمایتها هستیم .به هر صورت ٬از آنجایی که این وضع قطعاً حکم یک شمشیر دولبه دارد ٬از
قرارگاهها تقاضا میکنیم که نظریات و آراء خود را اظهار نمایند.
برای اطالع شما :مبنای خطمشی ما در عنوان دخالت شوروی در امور سایر کشورها قراردارد ٬و هیچ
 ...............مصوبه ریاست جمهوری لزومی نخواهد داشت.
2ـ بدون پرونده .تا تاریخ  6مهر  78در بایگانی ضبط شود.
است .آر .تی .وینر1

تماماً سری
سری

)2(9

سند شماره
 ...............در تالش برای پیشبرد منافع گوناـگون آمریکا در اینجا خصوصاً در زمینه جمعآوری
اطالعات میتوان از ...............کردها یا سایراقلیتها به نحو پرثمری استفاده کرد .لبه دیگر تیغ از نظر ما در
نقطهچین گذاشته شود .متن آن به احتمال قوی از طرف قرارگاه تهران ارسال شده است.
ال اطالع
1ـ آر .تی .وینر مانند ال .دبلیو .شل از مشخصههای یکی از انواع اسناد مربوط به عملیات مخفی است ولی از جزئیات تفاوت این دو فع ً
نداریم.
توضیح :برای هریک از فعالیتهای عملیات مخفی یک عنوان و عبارت کوتاه تعیین شده که جهت کلی فعالیت را نشان میدهد و حکم یک
مجوز برای کارهای مختلف در آن رابطه مثل جمعآوری اطالعات و غیره میباشد .این عناوین از طرف ستاد مرکزی سیا به واحدها و غالباً موقعی
داده میشود که رئیس جمهوری آمریکا در اجرای سیاستهای خود مثل تضعیف وجهه یک کشور ٬میخواهد از شبکه عوامل عملیات مخفی سیا
استفاده کند .در این موارد ریاست جمهوری موضوعی را تصویب میکند و به ریاست سیا میدهد .آنگاه ستاد مرکزی مصوبه ریاست جمهوری را
ضمن فورموله کردن در قالب یک عنوان کلی به واحدهای مربوطه میدهد تا عمل کنند.
در این سند ستاد مرکزی سیا در رابطه با عنوان ذـکر شده از واحدهای خود خواسته اطالعات جمعآوری کنند معهذا تصریح کرده که ”...........
ال در رابطه با عوامل شبکه کاری صورت گیرد و رئیس جمهور اقدامی را
مصوبه ریاست جمهوری مورد لزوم نخواهد بود .یعنی الزم نیست عم ً
ال کفایت میکند.
خواستار نشده ٬بلکه مجرد جمعآوری اطالعات فع ً
2ـ این سند نیز از درون دستگاه پودرکنی بیرون آمده و به صورت پاره است .متن آن مربوط به سند شماره  7است .چنان که در آن سند اشاره به
”وضعی که حکم تیغ دو لبه دارد“ شده بود ٬ظاهراً برای قرارگاه تهران به اندازه کافی مبهم بوده تا توضیح این مطلب را درخواست کند و سند حاضر
بخشی از توضیحی است که برای سند شماره ) (7از مرکز سیا )رئیس( ارسال شده است.
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اینجا این است که بسیاری ـ شاید اـکثر ـ ایرانیان تمایل دارند به اینکه ابرقدرتها را سروته یک کرباس ببینند
و صاحبان این طرز فکر تصور خواهند کرد که روسها هر کاری که میکنند ٬ما هم باید در کاری به همان
اندازه ...............دست داشته باشیم .به این دلیل گمان میکنیم که مؤثرترین استفاده ...............از کمک
به ...............تجزیهطلبان قومی مستلزم ...............دادن اطالعات به مقامات مربوطه باشد.
سند شماره )(10

سری  9مهر  58اعضاء
به :رئیس ٬تهران

از :آنکارا 44802
هشدار :شامل منابع و شیوههای اطالعاتی است .آر .تی .وینر
عطف به :الف ـ رئیس  ٬523487ب ـ تهران 154355
1ـ قرارگاه فکر میکند که هرگونه تالشی در جهت عملیات مخفی برای ...............شـورویها بـا
اقلیتهای کرد ایران یا از آن هم بیشتر ترکیه باید مبتنی بر شواهد قابل تقویت باشد ٬تا قابل قبول گردد .در
غیر این صورت تالش ما ممکن است که فقط به افزایش این ظن ...............که دولت آمریکا در این ناحیه
دخالت دارد ٬کمک کند و ممکن است دراین کشمکش عاقبت بازنده شویم .تا به امروز قرارگاه هیچ خبری
به دست نیاورده که در ...............زمینه عملیات مخفی قابل استفاده باشد .آخرین خبر از تأمین اسلحه
برای کردهای ترکیه از جانب ای .ایکس .پرامیس  /ا بوده که به تازگی از ...............شرق ترکیه بازگشته
است .وی در آنجا با افسران ارشد ...............ترکیه صحبت کرده است .به گفته این منابع تفنگهای روسی
 ...............از طریق دریای سیاه به ناحیه ترابوزان قاچاق میشوند ...............نوع خبریست که میتواند
 ...............تأثیر داشته باشد...............
تماماً سری
2ـ ...............تا تاریخ  9مهر  1378در بایگانی ضبط شود.
سری

سند شماره )(11

طبقهبندی گزارش :سری
هشدار :شامل منابع و شیوههای اطالعاتی است .غیر قابل رؤیت برای بیگانگان غیر قابل رؤیت برای
پیمانکاران یا مشاوران پیمانکار پخش و اقتباس خبر تحت نظر تهیه کننده.
ـکشور :عراق
منبع :یک سازمان رسمی اسرائیلی ”از چند منبع که عموماً قابل اطمینانند“
موضوع :سیاست رژیم عراق در مورد مسئله کردها )تاریخ خبر :اواخر مرداد ـ اواسط مهر (1358
1ـ در اواخر مرداد  ٬1358رژیم عراق شروع به اجرای عملیات نظامی علیه شورشیان کـرد ٬در
ـکردستان نمود .واحدهای عراقی از پشتیبانی هوایی برخوردار بودند .در اواسط مهر ٬این عملیات تقلیل
یافت ٬اما فعالیتهای امنیتی معمول در منطقه ادامه داشت.
2ـ در همان زمان ٬رژیم عراق چندین ژست حسن نیت از خود نشان داد .کـردهایی کـه پس از
1ـ تلگرام مرجع الف سند شماره  7این بخش و تلگرام مرجع ب هنوز در دست نیست.
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موافقتنامه اسفند  1353با ایران به مناطق مرکزی و جنوبی عراق تبعید شده بودند ٬اجازه یافتند به منطقه
شمال بازگردند .در مرداد  1358کردهای تبعیدی که عمدتاً مقیم ایران بودند ٬تحت یک فرمان عفوی که
رژیم عراق اعالم کرد اجازه بازگشت به ...............یافتند.
3ـ )توضیح سازمان اسرائیلی :اـگرچه علیالظاهر ...............مذکور در فوق متناقض به نظر میآیند٬
ولی در واقع دو روی یک سکه میباشند ٬هردوی آنها به قصد حل مسئله کردها و اعاده آرامش در منطقه
ال اینکه سیاست
آنهاست .چندین نظر در تأثیر بر سیاست دولت عراق در مورد این مسئله  × ...............او ً
مربوط به کردستان را تمایل رئیس جمهور عراق ٬صدام حسین برای کاهش تشنج در کشور به دنبال
اعدامها و بازداشتهای مخالفینش تعیین میکند .ثانیاً اینکه تمایلی به انجام دادن کاری دربـاره اخـیر
 ...............فعالیت نظامی کردها وجود دارد .کردهایی که به دنبال نبردهای خود در ایران با قوای دولتی از
هنگام 1358 ...............از آنجا به عراق میگریزند شاید به این افزایش کمک کرده باشند .ثالثًا دردسر
اسکان مجدد در مناطق کوهستانی که  ........................متعاقب خاتمه شورش در اسـفند  1353آن
مناطق را ترک کردند ٬ظاهراً مصادر امر را به این نتیجه رسانده که فقط خود کردها میتوانند در دهات
دوردست کردستان مجدداً اسکان یابند(.
4ـ به دست آمده در :اسرائیل ٬تلآویو 7) ٬آبان  (1358شماره از حوزه فعالیت )؟؟؟ ( NFV -2
5ــ انتشار از حوزه فعالیت :سفارتخانه در تلآویو .فرستاده شد به عمان ٬بیروت ٬...............٬تهران٬
اسالمآباد ٬جده ٬ـکراچی ٬ـکویت ٬منامه ٬دهلینو...............٬
سند شماره )(12

سری  12آبان  58اعضاء
از :رئیس 545767
به :تلآویو ٬رونوشت برای عمان ٬بیروت ٬قاهره ٬دمشق ٬ـکراچی ٬ـکویت ٬اسالمآباد ٬دهلینو و منامه
هشدار :شامل منابع و شیوههای اطالعاتی است.
اطالعات کشور بیگانه زی .آر .واهو
عطف به :تلآویو  4) 30031؟ 23ـ ( NFV
1ـ قصد نداریم تلگرام مرجع را انتشار دهیم ٬چون گزارش فاقد خبرهای جدید به حد مورد عالقه
است .ستاد با تحلیل اسرائیلیها موافق است که رژیم فعلی عراق قویاً طرفدار متد حکومتی نشان دادن در
باغ سبز میباشد .معهذا ٬در این مورد ٬ستاد هیچ ...............ندارد که در مردادماه فعالیت نظامی علیه
شورشیان کرد افزایش پیدا کرد) .فقط برای اطالع قرارگاه :این ...............گزارش یک منبع حساس که
ال تا حدی قابل اطمینان است ...............چنین افزایش فعالیت نظامی عراق است( پاراـگراف یک اـگر
معمو ً
خبرهای دقیقتری در تأیید این ادعا که چنین افزایش فعالیت نظامی واقعاً روی داده داشت ٬میتوانست
بیشتر مورد توجه قرار بگیرد .خبر مندرج در پاراـگراف دو درباره اسکان مجدد چیز آشکاری است و این
موضوع در گزارش بخش حفاظت منافع )آمریکا در( بغداد مطرح شده که آن هم این شیوه را برای آرام
نگاه داشتن کردهای عراقی وصف کرده ٬مطرح شده است.
2ـ بدون پرونده .تا تاریخ  10آبان  1378در بایگانی ضبط شود.
تماماً سری
سری
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سند شماره )(13
هشدار :شامل منابع و روشهای اطالعاتی است ـ غیر قابل رؤیت برای بیگانگان و غیر قابل رؤیت برای
سری
پیمانکاران یا مشاوران پیمانکار
ـکشور :عراق ٬ایران
منبع :یک سازمان رسمی انگلیس از ”یک منبع جدید که از تعدادی مسافر کرد به انگلیس نقل قول کرده
است“
موضوع :تحوالت در امور کردها )تاریخ اطالعات :مهر (1358
1ـ یک کرد که در میان کردهای مسافر به بریتانیا از آشنایان خوبی برخوردار است ٬در اواخر اـکتبر
) 1979اوائل آبان  (1358گفته که بین مسعود بارزانی و برادرش ادریس بارزانی شکاف به وجود آمده
است .مسعود اظهار داشته است که کردهای عراق و ایران باید تالشهای خود را هماهنگ کنند ٬تا از دولتین
ایران و عراق خودمختاری بگیرند .او گفته که کردها با همکاری با یکی از این دولتها علیه دیگری چیزی
عایدشان نمیشود و فکر میکند کردهای ایران و عراق متحداً میتوانند یک واحد مستقل ایجاد کنند ٬که
تحت تسلط هیچ یک از دو دولت نباشد.
2ـ به گفته این کرد٬ادریس بارزانی احساس میکند که با همکاری نزدیک باآیتاهللروحاهللخمینی در
ایران بهتر میتوان به آمال کردها خدمت کرد .تا این مرحله ادریس یک رابطه نزدیک کاری با خمینی که
برای استفاده از کردها به عنوان سالحی در مقابل عراقیها ...............است برقرار کرده است) ٬نظریه منبع
انگلیسی :شکاف بین مسعود و ادریس قالبی است و به دالیل تاـکتیکی ایجاد شده تا به کردهای عراق
امکان یک پناهگاه در ایران برای موقع لزوم بدهد .به عوض ادریس ٬مسعود از پشتیبانی جنگجویان کرد
برخوردار است(.
3ـ این کرد گفت که دکتر محمود عثمان که یک گروه منشعب حزب دمکرات کردستان را پس از
موافقتنامه  1975الجزیره تشکیل داده بود ٬خود با دولت عراق صلح کرده بود .او و هزار و یکصد و سی تن
ازپیروانش در ماه مهر دربغداد بودند .آنها سعی نموده بودند که با اسلحه خودازایران خارج شوند ٬اما قبل
از خروج توسط افراد جالل طالبانی خلع سالح شده بودند.
4ـ این کرد همچنین افزود که حزب دمکرات دیگر از کشورهای غربی انتظار کمک ندارد .این حزب
امیدهایش به اتحاد شوروی است .شورویها با نمایندگان کردها در آلمان غربی تماس گرفته بودند.
5ــ به دست آمده در :انگلستان ٬لندن ) 7آبان  (1358شماره از حوزه فعالیت 74357ـ OEL
6ـ انتشار از حوزه فعالیت :سفارتخانه لندن و به عمان ٬بیروت ٬قاهره ٬دمشق ٬جده ٬ـکویت ٬تهران٬
تلآویو فرستاده شد.
طبقهبندی گزارش سری ـ هشدار ـ شامل منابع و روشهای اطالعاتی است غیر قابل رؤیت برای بیگانگان
ـ غیر قابل رؤیت برای پیمانکاران یا مشاوران پیمانکار ـ پخش و اقتباس اطالعات تحت نظر تهیه کننده
است .خبر از کشور بیگانه ـ تا تاریخ  8آبان  1358در بایگانی ضبط شود .تمام اجزاء گزارش طبقهبندی و
قیود کل سند را دارا میباشند.
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سند شماره

)1(14

سری  8آبان  58اطالعاتی

از :لندن 19102
به :رئیس رونوشت برای عمان ٬بیروت ٬قاهره ٬دمشق ٬جده ...............٬ریاض ٬تهران ٬تلآویو
هشدار :شامل منابع و شیوههای اطالعاتی است
خبر کشور بیگانه ـ اطالعاتی ـ زی .آر .واهو
جزئیات تکمیلی :زی .آر .واهو برای مرور در اداره )امور ایران ـ م(
سازمان اطالعاتی انگلستان از ...............با کنترلهای حساس برای منبع ...............
شماره گزارش از حوزه فعالیت74357 :ـ  . OELبه رابط سازمان اطالعاتی همکار داده نشود .بدون
نام برای ثبت در فهرست بایگانی ...............تا تاریخ  8آبان  78در بایگانی ضبط شود.
سند شماره )(15

طبقهبندی گزارش :سری
هشدار :شامل منابع و روشهای اطالعاتی است ـ غیر قابل رؤیت برای بیگانگان ـ غیر قابل رؤیت برای
مشاوران یا مشاوران پیمانکار.
منبع :یک سازمان رسمی اسرائیلی از منبعی که گفتهاند ”نزدیک به محافل دولتی عراق است ٬قابلیت
اطمینان به وی سنجیده نشده است“.
ـکشور :عراق ٬ایران
موضوع :فعالیت کردهای عراق )تاریخ اطالعات :اوائل مهر (1358
1ـ هر هفته دولت عراق از طریق قبایل کرد سورژیل که حکم ”سوارهنظام“ دولت عراق را دارند٬
ـکمکهای نظامی و غیره برای کردهای ایران ارسال میکند) .توضیح سازمان اسرائیلی :اینها یـعنی آن
سوارهنظام ٬واحدهای مسلح اـکرادی هستند که بغداد آنها را تحریک نموده است( کردهایی که در ایران
مجروح میشوند ٬توسط دولت عراق به بیمارستانهای نظامی و غیرنظامی در شمال عراق خصوصاً ناحیه
سلیمانیه انتقال داده میشوند .بیمارستانهای نظامی و غیر نظامی نواحی رشدار و رانیه مملو از مجروحین
سوختگی است .دولت عراق همچنین به کردهای عراق اجازه میدهد ٬که اسلحه گرفته و سپس به ایران
بروند تا علیه رژیم رهبر ایران آیتاهلل خمینی بجنگند .هر کردی در عراق میتواند به جنگ در ایران
بپیوندد ٬به شرط اینکه مقامات عراقی را در جریان قرار دهد .مقامات رسمی نیز پس از دریافت اسلحه
میتوانند به ایران بروند) .توضیح سازمان اسرائیلی :این گفته به نظر اغراقآمیز میآید(.
2ـ به خانوادههای کرد ایرانی اجازه داده شده که وارد عراق شوند .دولت عراق در نواحی حلبچه و
پنجوین امکاناتی مانند اردوگاههای ویژه دارای بیمارستانهای کوچک برپا کرده است .به آنها هر روز پول
و غذا داده میشود .تمام اعضای رهبری بارزانیها که اخیراً به عراق بازگشتند از کـمک دولت عـراق
برخوردار شدند .به آنها خانههایی در بخش المنصور بغداد ٬اتومبیل شخصی و مبلغی پول داده شـد.
انتخاب شهر محل اقامت نیز به خودشان واـگذار شد.
1ـ این سند جزئیات فنی مربوط به سند شماره  13میباشد.

اسناد النه جاسوسی آمریکا

 96

ال متوقف شده ٬چون تمام مردان مسلح
3ـ فعالیت افراد جالل طالبانی در نواحی شمالی اـکنون کام ً
همراه کردهای ایران مشغول فعالیت علیه رژیم خمینی میباشند .مذاـکرات بین دولت عراق و دبیرکل
حزب دموکرات کردستان ایران عبدالرحمن قاسملو با موفقیت انجام شد .قـاسملو بـا افـراد طـالبانی
همکاری نمود.
4ـ به دست آمده در :اسرائیل ٬تلآویو ) 10آبان  1358شماره از حوزه عملیاتی ـ  NEVـ .(2397
5ــ حوزه انتشار :سفارتخانه تلآویو .فرستاده شد به تهران ٬عمان ٬بیروت ٬قاهره ٬اسالمآباد ٬جده٬
ـکراچی ٬ـکویت ٬منامه ٬دهلینو.
تا تاریخ  10آبان  78در بایگانی ضبط شود.
سند شماره )(16

طبقهبندی گزارش :سری
79ـ 315/19268ـ TDFIRDB
توزیع 11 :آبان 1358
این یک گزارش خبری است که مورد سنجش نهایی اطالعاتی قرار نگرفته است.
هشدار :شامل منابع و شیوههای اطالعاتی است .غیر قابل رؤیت برای بیگانگان ـ غیر قابل رؤیت برای
پیمانکاران و یا مشاوران پیمانکار ـ پخش و اقتباس خبر تحت نظر تهیه کننده است.
ـکشور :ایران
منبع :یک سازمان رسمی اسرائیل )تاریخ اطالعات :اواخر مرداد ـ شهریور(
موضوع :محل کنونی رئیس پیشین  ...............تیمسار عزیزاهلل پالیزبان
1ـ رئیس پیشین رکن  2نیروهای مسلح ایران تیمسار عزیزاهلل ...............پالیزبان در اواخر شهریور
ال در آنجا زندگی میکند .پسر وی ...............پالیزبان نیز همراه همسر و
 1358از ایران به ایتالیا رفت و فع ً
دو فرزندش در ایتالیا اقامت دارد .آنها پاسپورت ایرانی دارند .یک برادر و یک خواهر ...............اخیراً به
آمریکا رفتهاند .تیمسار پالیزبان تا پیش از عزیمتش از ایران اـکثر اوقات خود را درناحیه ......گذرانده بود.
)توضیح ستاد :گزارش 315/04ـ  TDFIRDBمورخ ...............اسفند  1357از یک منبع عموماً قابل
اطمینان نقل میکرد که پس ازانقالب تیمسار پالیزبان ازدستگیری توسط ”ـکمیته“ آیتاهلل روحاهللخمینی
ـگریخته و مردان قبیلهای کرد او را مخفی داشتهاند .از آن هنگام شایعات متناوبی شنیده شده که تیمسار
پالیزبان مشغول تشکیل یک نیروی چریکی کرد به قصد سرنگونی دولت اسالمی است(.
2ـ به دست آمده در :اسرائیل ٬تلآویو ) 9آبان (1358
3ـ انتشار از حوزه فعالیت :سفارتخانه تلآویو :فرستاده شد به تهران ٬رم ٬پاریس ٬لندن.
طبقهبندی گزارش ـ سری ـ هشدار ـ شامل منابع و شیوههای اطالعاتی است ـ غیر قابل رؤیت برای
بیگانگان ـ غیر قابل رؤیت برای پیمانکاران یا مشاوران پیمانکار ـ پخش و اقتباس خبر تحت نظر تهیه
ـکننده است.
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سند شماره )(17

طبقهبندی گزارش :سری
هشدار :شامل منابع و شیوههای اطالعاتی است .غیر قابل رؤیت برای بیگانگان ـ غیر قابل رؤیت برای
پیمانکاران و یا مشاوران پیمانکار ـ پخش و اقتباس اطالعات تحت نظر تهیه کننده
ـکشور :عراق
)تاریخ خبر :اوائلآبان (1358
منبع :یک بازرگان عرب خوش موقعیت که در بین شخصیتهای سیاسی و نظامی عراق رابطهای تأیید
شدهای دارد .حد اطمینان به گزارشهای وی تعیین نشده است.
موضوع :بازگشت کردهای عراقی جابه جا شده به موطن اصلی خود در شمال عراق
1ـ در خالل اواخر تابستان  1358طی یک مبارزه دولت عراق بـه قـصد خـنثیسازی جـنبش
خودمختاری کردها 10/000 ٬کرد عراقی که چند سال گذشته را در مناطقی واقع در جنوب عـراق٬
 .............بغداد ٬حله ٬بصره ٬عماره و کربال به زور اسکان داده شده بودند ٬به محل اصلی سکونت خود در
شمال عراق بازگردانده شدند .در اینجا ٬دولت بعثی خانههایی )در بعضی موارد خانههای خودشان را که
پس از جابجایی اولشان متروک ماندهاند و همچنین اعانه غذایی و مالی( در اختیارشان میگذارد تا آنها را
تا هنگامی که به راحتی اسکان نیافتهاند ٬قادر به گذران زندگی کند.
2ـ دولت مرکزی بعث عراق ٬با این تدبیر آشتیجویانهای که ...............اقلیت کرد خود...............
قصد دارد ٬کردهای مبارز را به حمایت از دولت صدام حسین در هرگونه دعوای آتی با ایران وادارد )اظهار
نظر حوزه فعالیت :رجوع کنید به گزارش 79ـ  17؟؟ 315/17ـ  TDFIRDBاز همین منبع که درباره
جابجایی محل سکونت تقریباً ...............هزار پناهنده کرد ایرانی در عراق بود که از آنها نیز به عنوان یک
نیروی شبهنظامی در خصومتهایی که آخراالمر با دولت ایران در خواهد گرفت ٬استفاده شود.
3ـ به دست آمده در 7) :آبان (1358
4ـ حوزه انتشار :فرستاده شد به عمان ٬بیروت ٬قاهره ٬دمشق ٬اورشلیم ٬جده ٬ـکویت ٬تهران.
طبقهبندی گزارش :سری
هشدار ـ شامل منابع و شیوههای اطالعاتی است ـ غیر قابل رؤیت برای بیگانگان ـ غیر قابل رؤیت برای
پیمانکاران یا مشاوران پیمانکار...............
تا تاریخ  8آبان  1378در بایگانی ضبط شود ...............تمام اجزاء گزارش طبقهبندی و قیود کل سند را
دارا میباشند.

اسناد النه جاسوسی آمریکا

 98

سند شماره

)1(18

سری  8آبان  58اطالعاتی

از :عمان ) 48193به کفالت شوئلکه(
به :رئیس رونوشت ٬بیروت ٬قاهره ٬دمشق ٬اورشلیم ٬جده ٬ـکویت ٬تلآویو ٬ریاض ٬تهران٬پاریس
هشدار :شامل منابع و شیوههای اطالعاتی است .اطالعاتی
جزئیات تکمیلی :زی .آر .واهو برای مرور ستاد .بدون اقدام عملیاتی.
منبع :سی .یو .میرث  /ا )هویتی که به ستاد اعالم شد( )یکجانبه(.
شماره از حوزه فعالیت  .N ...............24942داشل به دست آورده
به رابط سازمان اطالعاتی همکار داده نشود.
توسط )مأمور شماره(  037650طبقهبندی شده.
هدف :اس ـ اـ آ شماره پرونده بعداً تعیین شود .لندن برای ـکیلتایگر .پاریس برای پرستراو و...............
بایگانی3013027 :
سند شماره )(19

سری
به :رئیس

تاریخ 19 :مهر  58اعضاء
از :تهران
هشدار :شامل منابع و شیوههای اطالعاتی است.
اس .دی .بلید2
1ـ در پیام مخفینویس که اس.دی .بلید  /ا در  18مهرانداخت ٬اس.دی .بلید  /ا گزارش داد که نیروی
زمینی ایران در نظر دارد اقدامات ”قاطع“ و ”جدی“ علیه شورشیان کرد در غرب ایران به عمل آورد.
مطبوعات نیزتهدیداتی به همین مضمون درج کردهاند .قرار است طرحهای مربوطه در هفته آینده به اجرا
درآیند .مابقی پیام گزارش حمله  17مهر علیه نیروهای پاسداران از طرف کردها و دیدار چمران وزیر
دفاع از کردستان به دنبال این حمله بود ٬که تمام آنها به طور مفصل در وسایل ارتباط جمعی محلی گزارش
شده است.
2ـ پرونده)873 (..............ـ  201تا تاریخ  19مهر  78در بایگانی ضبط شود.
تماماً سری

1ـ این سند جزئیات فنی سند شماره  17را شرح میدهد.
2ـ اس .دی .بلید یکی از جاسوسان سیا در ستاد نیروی زمینی به نام سرهنگ رضوی میباشد .نامبرده بالفاصله پس از اشغال النه جاسوسی از
ـکشور گریخت.
این سند از نوار تایپ به جای مانده در قرارگاه سیا در تهران پیاده شده و چون هنوز به اتاق مخابرات نرفته بود شماره و تاریخ نخورده است.
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سند شماره )(20

طبقهبندی گزارش :سری

79/315/19095ـ  TDFIRDBتوزیع 11 :آبان 1358
این یک گزارش خبری است که از لحاظ اطالعاتی مورد سنجش نهائی قرار نگرفته است.
هشدار :شامل منابع و شیوههای اطالعاتی است .غیر قابل رؤیت برای بیگانگان ـ غیر قابل رؤیت برای
پیمانکاران و یا مشاوران پیمانکار ـ پخش منحصراً برای مخاطبینی که نامشان در پـاراـگـراف آخـر
فهرست شده.
ـکشور :ایران
)تاریخ خبر :مهر (1358
منبع :یک مقام پیشین ایرانی که قابلیت اطمینان به وی معین نگردیده .او به اخبار ذیل دسترسی خوبی
داشت.
موضوع :توجه تیمسار مبصر به مخالفین تبعیدی منجمله یک رهبر کرد که ارتش کوچک دارد
1ـ در روز جمعه  27مهر  1358تیمسار منوچهر هاشمی ٬رئیس پیشین بخش ضد اطالعات سازمان
اطالعات و امنیت کشور )ساواـک( که اینک منحل شده است ٬تیمسار عزت افشایی رئیس پیشین ساواـک
استان آذربایجان غربی و سایر مأموران سابق ساواـک با تیمسار محسن مبصر رئیس سابق پلیس کشوری
ایران در لندن مالقات داشتند .تیمسار مبصر درباره ضرورت تشکیل جنبش برای مقابله با دولت اسالمی
جدید ایران صحبت نمود ٬که از تشکل ایرانیان مقیم خارج به وجود بیاید .او فکر میکند که طرفداران
شاپور بختیار نخستوزیر سابق ایران تشکل کافی برای ایجاد یک جنبش پایدار را ندارند و این جنبش
جدید باید تمام افسران و ایرانیان شناخته شده مقیم لندن را متشکل کند) .توضیح ستاد :اخباری که از
ـگزارش دیگر موجود است حاـکی از آنند که مبصر در حمایت از بختیار فعال بوده است(.
2ـ تیمسار مبصر به آن گروه کوچک گفت که رهبر جافها که یک قبیله بزرگ کرد میباشند ٬اخیراً
دیداری از لندن داشته و با تیمسار مبصر مالقات نموده است) .توضیح منبع :این رهبر کرد با بختیار نیز
تماس داشته است( .این رهبر کرد یک ارتش کوچک  1500نفره دارد ٬که مجهز به مسلسل و تفنگهایی
میباشد که در مرز ایران و عراق استقرار دارند .او به حمایت مالی احتیاج ندارد ٬اما محتاج متخصصین
نظامی ـ حداقل به تعداد دو یا سه افسر که بتوانند ارتش او را تعلیم دهند ٬میباشد .ایـن رهـبر کـرد
 ...............برای تعلیم افسران و بستگانش در عراق چون او قویاً توسط دولت عراق حمایت میشود.
تیمسار مبصر در فکر اعزام سرهنگ حسن شاملو که چترباز و فرمانده سابق یک گروه ضدتروریست در
نیروهای زمینی بوده است ٬تا یکی از مربیان باشد .سرهنگ شاملو یک افسر ایرانی است که اخیراً از ایران
به لندن رفت) .اظهارنظر منبع :سرهنگ شاملو ٬به دلیل اینکه به سهولت توانست ایران را ترک کند ٬مظنون
به همکاری با رژیم جدید است .او تنها پس از آنکه از مظنونیت به همکاری با نیروهای آیتاهلل خمینی
تبرئه گردد ٬به آن رهبر کرد معرفی خواهد شد(.
3ـ به دلیل احتیاجی که اخیراً به وحدت کردها پیش آمده ٬این رهبر کرد ناچار شد به حزب دمکرات
ـکردستان به پیوندد .با این وجود او درخواست کرده که خود رهبرجنبش کردها شود و حزب دمکرات به او
به پیوندد .او همچنین درخواست کرده که یک سازمان جدید اطالعاتی در لندن تشکیل شود ٬تا برای
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مقابله با دولت اسالمی اطالعات گرد آورد .او تصور میکند پس از آنکه ارتش وی تعلیم یافت و او
اطالعات کافی برای شروع یک حمله علیه رژیم خمینی گرفت ٬باید یک حمله همزمان در سرتاسر ایران
یاحداقل در چند استان صورت پذیرد) .توضیح منبع :تیمسارمبصر فکر میکند که این رهبر کرد سعی دارد
با اقدام به کسب حمایت یک دولت غربی نقش مالمصطفی بارزانی را ایفا کند(.
4ـ انتشار از حوزه فعالیت :فرستاده شد به لندن ٬تهران ٬پاریس ٬آنکارا ٬استانبول.
5ــ انتشار از واشنگتن:
به وزارت خارجه منحصراً برای مدیر اطالعات و تحقیقات ٬به سازمان اطالعات دفاعی منحصراً برای
مدیر سازمان اطالعات دفاعی
طبقهبندی گزارش :سری ـ هشدار ـ شامل منابع و شیوههای اطالعاتی است ـ غیر قابل رؤیت برای
بیگانگان ـ غیر قابل رؤیت برای پیمانکاران یا مشاوران پیمانکارـ تا تاریخ  11آبان  1378در بایگانی
ضبط شود ...............تمام اجزاء گزارش طبقهبندی و قیود کل سند را دارا میباشند.
)1(21

سند شماره
به کلی سری اومبرا  11آبان  1358کانال ویژه
به :کانال ویژه تهران
از :کانال ویژه واشنگتن 36594
اخطار ـ شامل منابع و روشهای اطالعاتی است.
متن زیر به عنوان 79ـ /65173آ .آ 3 /انتشار یافت.
به :وزارت دفاع بغداد.........
از :وابسته دفاعی عراق در لندن
از عاید ) (1به علی )(1
شاپور بختیار پسرعموی خود رستم بختیار را به لندن فرستاده تا با سردار 2مالقات کرده و درباره
مسئله تماسی که از طرف برزان ) (2با بختیار صورت پذیرفت ٬مذاـکره نماید.
این مالقاتی که برزان با بختیار داشت ٬یک روز پس از مالقات ما با بختیار روی داد .مالقات با برزان
سه ساعت طول کشید و برزان موافقت کرد به هیئت اعزامی بختیار از هر طریق ٬یاری نماید.
بختیار موافقت کرد که  30افسر با خود ببرد.
او طی ده روز آینده عازم عراق خواهد شد.
زیرنویس ) (1بیشتر شناخته نشد.
) (2امکان دارد مسعود بارزانی رئیس حزب دموکرات کردستان ایران باشد.
تا تاریخ  11آبان  1378در بایگانی ضبط شود.
تماماً به کلی سری
به کلی سری

 -1این تلگرام را سیا کشف رمز کرده و بختیار و عراق همکاری نزدیکی برای سرنگونی جمهوری اسالمی داشتهاند.
2ـ منظور از سردار ٬سردار جاف است که به مالقات او با بختیار در اسناد سی .آ .تومیک  19 /اشاره شده است .به عالوه از این عبارت که
”برزان موافقت کرد تا به هیئت اعزامی بختیار از هر طریق یاری نماید“ معلوم میشود که ”برزان“ در موقعیت تصمیمگیری باالئی بوده است.

ـکتاب سی و سوم

غیرمتعهدها

در پی انتشار اسناد النه جاسوسی در رابطه با افغانستان و افشای جنایات مشترک آمریکا و شوروی
در این کشور مسلمان ٬اینک به افشای اسناد النه جاسوسی پیرامون جریانی که با صورت ظاهری یک
سازمان مستقل بینالمللی صحنه برخورد و هدایت جریانهای روسی و آمریکایی میشود ٬میپردازیم٬
سازمانی که به عنوان یک جنبش ضداستعماری و با دعوی عدم وابستگی به بلوکهای موجود جهانی کار
خود را شروع کرد ٬ولی در اثر گذشت زمان رفته رفته از سیاستهای بلوک مختلف رنگ گرفت و اینک به
جرأت میتوان گفت مجموعه کوچکتری است از نمونه سازمان ملل با این تفاوت که سیاستهای قدرتهای
استکباری جهانی اینجا به جای اینکه مستقیمًا اعمال شوند ٬به توسط واسطههای مختلف به نسـبت
درجات وابستگی و حرف شنویشان از ارباب خود پیاده میشوند .در میان این کشورها حتی کسانی که
جزء بنیانگذاران اصلی بودند ٬عدهای اینک از تحتالحمایههای مستقیم آمریکا هستند و بقیه نیز علیرغم
ادعای پایبندی به اصول عدم تعهد در خفا با شیطان بزرگ همدل و همجهت کشتی این معرکه فریب را به
پیش میبرند.
اسناد حاضر عمدتًا پیرامون تالشهای به اصطالح دیپلماتیک شیطان بزرگ برای رقابت با ابرقدرت
شرق در رابطه با اجالس ششم سران کشورهای عضو نهضت عدم تعهد در ـکوبا میباشد.
آمریکاییها نگران آن هستند که مبادا جریانی که توانستهاند بر آن سوار شوند و آنرا مهار کنند اختیارش
به دست رقیب بیفتد و کالمی در عرصه جهانی در مخالف با سیاستهای شیطان بزرگ گفته شود .بلی حتی
ـکالمی!
چرا که این گونه قطعنامه ولوشدیدترین وتندترین تصمیمات هم در آن گنجانده شود ٬هرگز جامه عمل
نخواهد پوشید ٬آن گونه عملی که راهگشای مستضعفین باشد ٬یعنی کسانی که بار اصلی این تعهدها به
شرق و غرب را به دوش میکشند.
بر این اساس آمریکای جنایتکار تمام هم و غم ایادی و کارگزارانش را برای مواجه با این کنفرانس و
ـکشاندن آن به سمتی که منافع وی خدشهدار نشود! بسیج میکند .در این رهگذر به خوبی میتوان نقاط
اساسی به اصطالح منافع آمریکا را دریافت.
رژیم صهیونیستی :آمریکا نگران است که مبادا قرار داد به اصطالح صلح دست پروردهاش در ـکمپ
دیوید مابین مصر و رژیم صهیونیستی مورد حمله قرار گیرد.اساسًا آمریکا تالشهای وسیعی را به کار
میگیرد ٬تا مبادا موجودیت رژیم صهیونیستی در پی این اجالس مورد سؤال قرار گیرد و با نگرانی تمام
اظهار نظر میکند که پیشنویس دوم ارائه شده از سوی ـکوبا را میتوان ”فریادی برای نابودی اسرائیل به
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حساب آورد “.در اینجا باید برادران عرب مسلمان را به این نکته توجه داد که چه کسی پشت سیاستهای
تجاوزکارانه رژیم نژاد پرست صهیونیست قرار دارد ٬و همه جانبه از آن پشتیبانی به عـمل مـیآورد.
ـکمکهای نقدی وغیرنقدی که بالغ بر میلیاردها دالرمیشود ٬همه ساله ازسوی کدام کشور به رژیم غاصب
قدس عزیز هدیه میشود و اینجا در کنفرانس سران عدم تعهد کدام کشور تمامی امکانات سیاسی و
دیپلماتیک خود را برای ممانعت از محکومیت رژیم اشغالگر قدس فراهم میآورد .با این حساب چگونه
میتوان ازرژیمهایی که از روابط کامًال صمیمانه با آمریکا برخوردارند٬پذیرفت که در صف مبارزه با رژیم
صهیونیستی قرار دارند .وزیر خارجه بحرین در حالی که گویی بسیار متأسف است به سفیر آمـریکا
میگوید در این کنفرانس عدم تعهد به علت اینکه آمریکا به عنوان دشمن حقوق فلسطین نشان داده شده٬
در پی آن نتوانسته است همراه با دیگر همقطارانش در مورد هیچ مسئلهای از آمریکا حمایت کند .آیا دیگر
بهتر از این میشود مددکار اشغالگران قدس بود.
مصر :حاـکمان فاسد و فاجر مصر ٬پاداش خیانت خود به آرمان فلسطین و رهایی قدس را باپشتیبانی
همه جانبه آمریکا برای جلوگیری از اخراج از جنبش عدم تعهد دریافت میکنند .در این زمینه حمایت
ـکشورهای آفریقایی و همراهی کشورهای مدعی استقالل چون هند و یوگسالوی با آمریکای جنایتکار
قابل توجه است.
آمریکا همچنین در پی آن است که نسبت به جنایات او در آمریکای التین ٬پورتوریکو و نیکاراـگوئه
اشاره نشود و گویا تا حدودی هم موفق میشود .این موفقیت را نیز مرهون تالشهای کشور غیرمتعهد! پرو
میباشد.
در رابطه با آسیای جنوب شرقی و ـکامبوج شیطان بزرگ به پیروزی دست مییابد ٬چرا که در بیانیه از
ویتنام بطور ضمنی انتقاد میشود! در اقیانوس هند نیز آمریکا نگران آن است که به خاطر لشکرکشی و
وجود گسترده نیروهای نظامی خود با انتقاد روبرو به شود ٬ولی متحدین غیرمتعهد نفوذ خود را بکار
میگیرند و آخراالمر تمام عبارات یک جانبهای که در رابطه با آمریکا در بیانیه آمده بود حذف میشود و
ـکلمات مبهم و کلی جای آنها را میگیرد.
شیطان بزرگ همچنین درصدد آن است که نهایت حمایت از رژیمهای نژادپرست دست نشاندهاش
چون رودزیا و آفریقای جنوبی به عمل آید و.....
به هر حال آنچه که از همه این تالشها بر میآید رقابتها و جدالی است که مابین حامیان غرب و شرق
وجود دارد و تنها چیزی که مطرح نیست عدم تعهد و عدم وابستگی است ٬چرا که اصول بنیادین تفکر
تشکیلدهندگان این جنبش نمیتواند لحظهای عدم اتکاء به یک قدرت بزرگ خارجی را متصور شود ٬که
تداوم بقایشان در گروه همین وابستگی است .به راستی آیا جز کسانی که در مقابل نیروی الیزال الهی
خاشع و خاضعند و به سنن باری تعالی متعهدند میتوانند در برابر قدرتهای رنگارنگ استکباری احساس
استقالل و بینیازی نمایند .چگونه است که رژیم صهیونیستی عراق هم در میان غیرمتعهدهاست ٬کسی که
با تعهد در مقابل تمام شیاطین اینگونه به آتشافروزی و تجاوز مشغول بوده و هست و هیچ نـیروی
غیرمتعهدی ندایی بر نمیآورد و جالب است که در میان اسامی غیرمتعهدها به افغانستان و مصر و عربستان
و  ........نیز برمیخوریم .تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل.
اسناد این مجموعه در دو بخش تدوین شده که یک بخش متعلق به اسناد وزارت خارجه و بخش دیگر
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مربوط به اسناد سیا است.
به امید نصرت اسالم و مسلمین و برپایی حاـکمیت مستضعفین متعهد به خدا وغیرمتعهد در برابر تمامی
مستکبرین.
دانشجویان مسلمان پیرو خط امام
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سند شماره )(1
طبقهبندی :خیلی محرمانه
از :سفارت آمریکا در دهلی نو .شماره 7852
تاریخ 18 :اردیبهشت 58
به :وزارت خارجه واشنگتن دی ـ سی
رونوشت برای کنسولگری آمریکا در بمبئی
سفارت آمریکا در پکن ٬ـکلمبو ٬داـکا ٬بلگراد ٬دفتر حفاظت منافع آمریکا در هاوانا ٬سفارت آمریکا در
اسالمآباد ٬ـکابل ٬ـکاتماندو ٬ـکلکته ٬مسکو ٬کنسولگری آمریکا در مدرس ٬دفتر نمایندگی آمریکا در
سازمان ملل نیویورک ٬سرفرماندهی اقیانوس آرام ٬سفارت آمریکا در تهران؛ سرفرماندهی اقیانوس
آرام برای مشاور سیاسی.
عطف به :الف ـ وزارت خارجه  ٬41933ب ـ بلگراد  ٬1967ج ـ هاوانا  ٬1861د ـ دفتر نمایندگی در
سازمان ملل 1277
موضوع :هندوستان و جنبش عدم تعهد
)به تمام گیرندگان ارسال نشده(
 1ـ )خیلی محرمانه ـ تمام متن(
 2ـخالصه :به نظرهندوستان ٬جنبش عدم تعهد در حال گریز ازیک ”مرحله بحرانی “ است اما به گفته
دبیر مشترک ) MEAسازمان ملل( آقای م .دابی ٬هـند امـیدوار است مـیانهروهای جـنبش بـتوانـند
ماجراجویی ـکوبا را مهار کنند .دولت هندوستان اینک با یوگسالوی و سایر اعضای همفکر مشـغول
همکاری صمیمی است تا با تشدید مقررات اداری جنبش عدم تعهد آزادی عمل ـکوبا به عنوان رئیس را
محدود کنند .نخستوزیر هندوستان دسای به ـکوباییها اخطار کرده که جنبش عدم تعهد باید خصیصه
استقالل خود را حفظ کند .دولت هند فکر میکند که در نتیجه این گفتگوهای ”فوقالعاده صریح“ ـکوباییها
”خیلی محتاط“ شدهاند واینک از موضع رودرویی ایدئولوژیک عقبنشینی میکنند .هندوستان به تمامی
اعضای جنبش اصرار میکند که در اجالس نهائی هاوانا شرکت کنند٬اما احساس میکند که شروع یک
”مبارزه“ علیه ـکوبا ممکن است ذاتًا محکوم به شکست باشد ٬این مسئلهای است که در مورد ”جزئیات و
اسلوب“ آن هند با یوگسالوی اختالفنظر دارد.
مسائل اصلی که در حال حاضر جنبش عدم تعهد با آنها مواجه است شامل این موارد میشوند:
اخراج مصر )هندوستان قویًا با آن مخالفت خواهد کرد و فکر میکند در این زمینه موفق شود(؛
اختصاص یک صندلی برای هیئت نمایندگی ـکامبوج )تا هنگام جلسه دفتر هماهنگی جنبش در ـکلمبو
دولت هند تصمیمی نخواهد گرفت(؛ عضویت پاـکستان )هند از آن حمایت خواهد کرد ٬اما ـکوبا به نفع
افغانستان با آن مخالفت خواهد کرد(؛ ورود ایران )درخواستنامه آن هنوز دریافت نشده اما به ایرانیها
اطمینان داده شده که از حمایت گستردهای برخوردار خواهند شد( .هند فکر میکند که ـکوبا با کوشش
بولیوی برای ارتقاء وضع خود در جنبش مخالفت میکند ٬اما یقین ندارد که ـکوبا چگونه میخواهد ٬با
مسئله ـگوانتانامو برخورد کند.
دابی تأـکید کرد که علیرغم تغییری که در سال  1977در دولت حاصل شد٬تعهد هندوستان به جنبش عدم
تعهد ثابت مانده است .چنان که وی گفت ٬اـگرتغییری هم روی داده باشد این است که هندوستان در مجامع
جنبش عدم تعهد کارآمدتر شده ٬چون جاناتا پایبند عدم تعهد ”اصیل“ میباشد .توصیه شخصی دابی این
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بود که ایاالت متحده سعی کند این گمان را تخفیف دهد که ایاالت متحده و چین از گروه اعضای مخالف
ـکوباحمایت میکنند واز مبالغه پیرامون مشکالت میانهروها در برابر ـکوبااجتناب ورزد٬چون این کارفقط
ممکن است اوضاع را بدتر کند .هندوستان ظاهرًا اطمینان دارد که میتواند نقش متعادلکننده را ایفا کند و
از اینکه ـکوبا جنبش عدم تعهد را به اردوگاه سوسیالیسم بکشاند ٬جلوگیری کند) .پایان خالصه(.
 3ـ نگرانیهای هندوستان :طی مالقات 14اردیبهشت مأموران سفارتخانه با دابی ٬یکی از مجربترین
دیپلماتهای دولت هند در زمینه امور غیرمتعهدها ٬ارزیابی صریحی از جنبش ارائه نمود ٬به نظر ما این یکی
از مفیدترین مالقاتهایی بوده که بعد از مدتی درباره این موضوع با هندیهاداشتهایم .دابی بیتکلف اظهار
داشت که جنبش عدم تعهد از یک ”مرحله بحرانی“ گذر میکند .مسائل جدید نیستند ٬اما به شکل ظریفی
دوباره مطرح شدهاند .آنها از این قرارند )الف( تمایل بعضی کشورها )ـکوبا و متحدانش( به انحراف جنبش
دریک جهت خاص )ب( منافع ملی ناهمگون کشورهای عضو.دابی خاطرنشان ساخت که ـکوبا آشکارااز
همبستگی جنبش با بلوک سوسیالیست حمایت کـرده است .طـرفداران عـدم تـعهد”اصـیل“ )هـند٬
یوگسالوی و متحدانشان(
برای دفع این پیشنهاد زحمات زیادی کشیدهاند ٬اما تاـکنون موفق بودهاند .دابی به موفقیت هند برای
”بازگرداندن تعادل“ در اجالس وزرا در بلگراد و تاحدی در ماپوتو اشاره کرد ٬کار خیلی بیشتری باید
انجام گیرد ٬خصوصًا برای اجالس نهائی هاوانا ٬اما تالش همچنان ادامه دارد.
 4ـ دفتر هماهنگی غیرمتعهدها :دابی اذعان داشت که بین میانهروهای جنبش این نگرانی وجود دارد
ـکه پس از اجالس نهائی ـکوبا از اختیارات خود به عنوان رئیس استفاده کرده و به منافع سایر اعضاء توجه
ننماید و از طریق اعمال نفوذ در دفتر هماهنگی موضع خود را پیش ببرد .وی گفت که هند و یوگسالوی با
هم همکاری دارند ٬تا تأثیر این مسئله را به حداقل برسانند .او اظهار اطـمینان نـمود کـه بـعضی از
پیشنهادهای مندرج در بند  15که هند و سایر میانهروها از آنها طرفداری میکنند ٬در اجالس نهائی به
تصویب خواهد رسید ٬او احتیاط را کنار گذارد و اظهار داشت که ـکوبا پیشنهاد توسعه دفتر را خواهد
پذیرفت ٬هرچند که احتماًال بیش از  30عضو قبول نخواهد کرد .ـکوباییها خواهند دید که مقاومت در برابر
این پیشنهاد که جلسات دفتر هماهنگی باز باشند )یعنی هر عضوی که خواست بتواند شرکت کند( سخت
میباشد .معذالک ٬دابی پیشبینی میکند که ـکوبا قویًا با کوششهایی که برای محدود ساختن اختیارات
تصمیمگیری دفتر هماهنگی به عمل میآیند ٬مخالفت ورزد )این کار را با ارجاع مسائل عمده جنبش به
مجامعی که تمامی اعضای جنبش شرکت دارند ٬انجام خواهد داد( یا با کوششهایی که برای ایجاد امکان
انتخاب سه معاون منطقهای صورت میگیرند )ـکه یکی از پیشنهادهای اصلی دولت هند است( مخالفت
ـکند .به عالوه ٬ـکوبا به سختی با هراقدامی درجهت توضیح مجدد وتقویت اصل اجماع مبارزه خواهدکرد.
5ــ جدا از کوششهایی که برای محدود ساختن اختیارات ـکوبا به عنوان رئیس صورت گرفته ٬به گفته
دابی هندوستان برای ـکوبا این را ”خیلی روشن“ ساخته که حفظ موضع عدم تعهد جنبش امری اساسی
است.جنبش بایدمستقل ووفادار به اصول اساسی خود باشد.دولت هندتأـکید کرده که اـگرجنبش بخواهد
در مورد مسائل بینالمللی کلیدی مثل خلع سالح )جهانی( که از صفوف ایدئولوژیکی فراتر میروند٬
ـکارایی داشته باشد باید حتمًا واجد این شرایط باشد .دابی اشاره داشت که نخستوزیر هند دسای در
مذاـکرهاش پیرامون این مسئله و سایر مسائل با هیئت ـکوبایی که جهت دعوت رسمی هند به اجالس نهائی
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در  4و  5آوریل به دهلی نو آمده ”فوقالعاده صریح“ بود .وی گفت در نتیجه ”ـگفتگوی بیمالحظه و
بیپرده“ نخستوزیر ٬ـکوباییها ”خیلی محتاط“ شدهاند ٬بنابر اخبار بعدی که دولت هند از هاوانا دریافت
داشته ٬ـکوباییها اینک از تبلیغ این ایده که بلوک سوسیالیست متحد طبیعی جنبش عدم تعهدند ٬دست
میکشند .با اصرار دسای ٬ـکوباییها موافقت کردند که در صدور دعوتنامه برای اجالس نهائی تبعیضی
نباشد ٬این موضعی بود که دولت از پیش اتخاذ کرد تا از مصر حفاظت کرده باشد.
 6ـ اجالس هاوانا :دابی دوباره موضع مشهور هند را مطرح کرد که تمام اعضای جنبش باید در اجالس
حاضر شوند .و با لحن محکمی که تعجبآور بود ٬تأـکید کرد که ”جنبش به ـکوبا تعلق ندارد ٬بلکه متعلق به
ماست )منظورش از ما هند ٬یوگسالوی و سایر مدافعان عدم تعهد“ اصیل بود( .بنابراین میانهروهای
جنبش باید برای دفاع از جنبش در هاواناقوای خود را جمع کنند تا مبادا ـکوبا بتواند با قصور و کوتاهی بر
آن استیال یابد .دابی افزود در صورتی که این امر روی دهد به منافع کشورهای سوسیالیست نیز لطمه
خواهد خورد .در حالی که آنها فعًال از اینکه جنبش غیرمتعهدها تا حدی از مقاصد آنها مثل ضدیت با
امپریالیسم حمایت میکند منفعت میبرند ٬اـگر قرار باشد که جنبش فقط ابزار دست ـکوبا و مـتحدان
رادیکالش بشود ٬دیگر چنین منفعتی را نخواهند برد .وی گفت در مقابل این شیوه ـکوبا که میخواهد با
آتش بازی کند باید مقاومت شود ٬اما شروع یک ”مبارزه“ علیه ـکوباذاتًا محکوم به شکست است .در این
رابطه بین هند و یوگسالوی اختالفی در زمینه ”جزئیات و اسلوب“ وجود دارد ٬اما دو کشور در اصول
ـکامًال با هم متحدند .دابی ریشه این اختالف را که به نظر او جزئی است ٬نگرانیهای امنیتی یوگسالوی در
برابر اتحاد شوروی و کشورهای بلوک شرق که بیشتر تمایل دارند ٬ـکوبا را هم جزو آنها به حساب آورند٬
دانست.
 7ـ مسائل اصلی :دابی گفت که در مورد مسائل سیاسی اصلی که هند همواره توصیه نموده باید در
مجامع دیگری مثل سازمان ملل ٬سازمان وحدت آفریقا ٬اتحادیه عرب و غیره مطرح شود به ناچار
اختالفاتی بین اعضای جنبش روی میدهند .هند همان توصیه را در ـکلمبو و اجالس هاوانا دوباره خواهد
نمود ٬اما میداند که نمیتوان از همه مشکالت دوری گزید در رأس مبرمترین مسائلی که اینک در برابر
جنبش عدم تعهد قرار دارند مسائل ذیل میباشند:
ـ ـ اخراج مصر :موضع دولت مصر این است که قانونی برای تعلیق یا اخراج یک عضو از جنبش پیشبینی
نشده است .هند از حق عضویت مصر دفاع خواهد کرد و در این رابطه درخواستی تسلیم کشورهای عربی
ـکه با مصر مخالفند کرده است .دولت هند همچنین مخالف هر حرکتی برای محکوم کردن مصر توسط
جنبش میباشد .دابی اظهارنظر کرد که به مصر اجازه داده خواهد شد که روی صندلی خود بنشیند و
اعراب با خشم این را خواهند پذیرفت .آنگاه پیمان )ـکمپ دیوید احتماًال ـ م( مسئله عمده خواهد شد و
احتماًال آن را محکوم میکند و بدین ترتیب غیرمستقیم به مصر حمله میشود .در این مورد ٬دولت هند
”موضع معمول خود را خواهد داشت“ )با اـکثریت همراهی خواهد کرد(.
ـ ـ ـکامبوج :به گفته دابی ٬هر دو رژیم میخواهند ناظرانی به جلسه دفتر هماهنگی در ـکلمبو اعزام
دارند ٬سریالنکا که اشتیاق دارد بار مسئولیت را تمامًا به عهده دفتربیندازد ٬به هند گفته که به هر دو هیئت
نمایندگی ویزای ورود خواهد داد و میگذارد دفتر تصمیم بگیرد ٬کدامیک شرکت داشته باشند .دولت هند
باعالقه نظارهـگر”اوضاع بیثبات“ ـکامبوج میباشدودرست تاقبل ازجلسه ـکلمبوتصمیمی اتخاذخواهد
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ـکرد .بنابراین هند مخالفت هرگونه اقدام قبلی در مورد این مسئله در نیویورک میباشد.
ـ ـ عضویت پاـکستان؛ دابی گفت که دولت هند یک برخورد ”اصولی“ با درخواست پاـکستان برای
عضویت در جنبش عدم تعهد خواهد داشت .در این رابطه ٬بیرون آمدن پاـکستان از سنتو مالـکهای الزم را
تأمین میکند .هند موافقت نامه سال  1959پاـکستان با آمریکا را مطرح نخواهد کرد .معذالک ـکوبا به هند
اطالع داده که با عضویت پاـکستان به علت مداخله آن در امور کشوری دیگر )افغانستان( مقابله خواهد
ـکرد ٬هند این استدالل را رد میکند .دابی این را به عنوان نمونه آورد که چگونه اصل اجماع که معموًال
سالحی در دست میانهروها تلقی میشود ٬میتواند یک تیغ دولبه گردد.
ـ ـ عضویت ایران:ایران گفته که میخواهد درخواست )عضویت( نماید اما به گفته دابی ٬هنوز این کار را
نکرده است .با این وجود او احتمال داد که ایران اـگر در جلسه دفتر هماهنگی در ـکلمبو درخواست ننمود٬
پیش از اجالس نهائی در هاوانا این کار را خواهد کرد .ـکوبا به هند اطالع داده که از ایران حمایت خواهد
نمود ٬چنانکه دولت هند نیز همین کار را خواهد کرد.
ـ ـ سایر درخواستهای عضویت :دابی گفت که بولیوی میخواهد موقعیت خود را در جنبش ”ارتقاء“
دهد ٬اما ـکوبا که قبًال با چنین حرکتی مخالفت کرده احتماًال دوباره همین کار را خواهد نمود .دولت هند از
بولیوی حمایت خواهد کرد .از او پرسیده شد آیا میتوانند اخباری را که مأموران سفارتخانه در محافل
دیپلماتیک دهلی شنیدهاند )سفیر آرژانتین شایع کرده( مبنی بر اینکه ـکاستاریکا نیز درخواست عضویت
نموده ٬تأیید کند ٬دابی جواب داد که چیزی در این خصوص نشنیده بود.
ـ ـ خلیج ـگوانتانامو :پرسیدیم آیا چیزی در مورد اینکه ـکوبا قصد دارد مسئله حضور آمریکا در
ـگوانتانامو )تلگرام مرجع د( را در اجالس نهائی طرح کند ٬شنیده است دابی گفت که که یقین ندارد ٬اما فکر
میکند که آنها ممکن است در بخش مربوط به آمریکای التین آن را عنوان کنند .معذالک وی تردید داشت
ـکه ـکوبا آن را به عنوان یک مسئله جداـگانه طرح نماید.
ـ ـ مسائل اقتصادی :دابی اظهار تأسف کرد که در جنبش عدم تعهد به واسطه تمرکز روی اوضاع
سیاسی ٬مسائل اقتصادی مهمی که امیدوار بود در اجالس نهائی مد نظر قرار گیرند ـ وی نمونهای ارائه
نکرد ـ دستکم گرفته میشوند .هند این امر را ناخوشایند تلقی میکند ٬اما نتیجه گرفت که تحت شرایط
فعلی چندان کاری نمیتوان انجام داد.
8ــتعهدهندوستان :دابی گفت که علیرغم تغییری که در سال  1977در دولت حاصل شدپایبندی هند
به جنبش عدم تعهد ثابت مانده است .اـگر چه گاهی اوقات اتهاماتی برخالف آن ایراد میشود ٬ولی دابی
استدالل کرد که این فقط انعکاسی از سیاست داخله است .وی گفت اـگر تغییری هم روی داده باشد این
است که هند در دوران جاناتا در امور جنبش کارآمدتر هم شده است .اینک مسائل به دقت بر اساس
مراتبشان )یعنی با توجه به عدم تعهد ”اصیل“( بررسی میشوند ٬وی تلویحًا گفت این شیوهای هست که
خانم گاندی همیشه آن را دنبال نمیکرد.
 9ـ نقش ایاالت متحده :پرسیده شد در مقطع بحرانی فعلی ٬به نظر او آمریکا باید چه موضعی در قبال
جنبش عدم تعهد اتخاذ کند ٬دابی اشاره داشت که بین بعضی اعضای جنبش این احساس وجود دارد که
آمریکا و چین پشت سر گروهی که با ـکوبا مخالفت میکنند٬هستند .وی گفت ٬وزیر خارجه ـکوبا مالمیرکا
در انتشار این قضیه در جلسه وزرا در بلگراد در سال  1978دست داشته است .دولت هند این را صرف
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تبلیغات به حساب میآورد ٬ولی تمام اعضای جنبش حاضر نیستند ٬این معنا را رد کنند .وی توصیه کرد
اـگر فرصتی برای تخفیف این گمانها پیش آمد آمریکا باید این کار را بکند .ثانیًا دابی هشدار داد که آمریکا
نباید پیرامون مسائل و مشکالتی که جنبش عدم تعهد در برابر ـکوبادارد ٬مبالغه نماید .این کار فقط میتواند
اوضاع را وخیمتر کند و به نفع ـکوبا تمام شود .وی گفت هند ٬ـکوباییها را دست کم نمیگیرد ٬اما برای آن
حاضر به خدمت هم نیست .او تأـکید که میانهروها به اعمال فشار ادامه خواهند داد .او اظهار اطمینان کرد
ـکه میتوان بدون قربانی کردن اصول اساسی جنبش عدم تعهد ازایجاد یک شکاف در جنبش اجتناب کرد.
هندوستان که سیاست خارجیش در جنبش مستحکم میشود در این مورد خوشبین است و میداند که
بسیاری از سایر اعضای جنبش نیز همین طور فکر میکنند.
 10ـ نظریه :علیرغم ادامه نگرانی نسبت به مقاصد ـکوبا در رابطه با جنبش عدم تعهد ٬هند ظاهرًا
خوشبین است که میتواند تهاجم ایدئولوژیکی ـکوبا را مهار کند .تأـکید سرسختانه دابی به اینکه ”جنبش
عدم تعهد متعلق به ماست“ وهشدار شدید دسای درباره حفظ خصیصه اصلی جنبش حاـکی از آن است که
دولت هند قویًا با هر کوشش ـکوبا برای استیال یافتن بر جنبش مقابله خواهد کرد .در
عین حال ٬هنداقدامی برای آشفته کردن اجالس نهائی هاوانا اتخاذ نکرده است .آنچه در این مورد نامفهوم
است این عقیده هندوستان میباشد که )الف( یک استراتژی تحریمی زیانآور غیر مثمر است و )ب( ـکوبا
برای منفعت خود اقدام به ایجاد شکاف در جنبش نخواهد کرد .هند به جای آنکه برای یک رودررویی
آشکار تحریک کند حاضر است درداخل جنبش فعالیت داشته باشد و در عین حال به دنبال جلوگیری از
هر فشاری به سوی اردوگاه سوسیالیسم باشد .دولت هند احتماًال نتیجه گرفته که این برخورد ٬آن دولت را
در موقعیت خوبی قرار میدهد تا نقش متعادلکننده راایفا کند که هند به عنوان یک میانهروی دارای روابط
نزدیک با بلوک سوسیالیست به خوبی میتواند آن را انجام دهد .اـگرچه ـکوبا در اجالس نهایی موقعیت
برتری خواهد داشت ومیتوان انتظار داشت که از این فرصت حداـکثر استفاده را ببرد ٬ولی هند درموقعیتی
خواهد بود که در جلسه وزرا در دهلی نو سال  1981تعادل را باز گرداند .این امر ٬به عالوه اطالع از اینکه
میانهروها در جنبش از حمایت چشمگیری برخوردارند ٬احتماًال دلیل موضع مـطمئن هـند در قـبال
ـکوباییهاست.
ـگوهین
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سند شماره )(2
طبقهبندی :سری
از :وزارت خارجه ٬واشنگتن دی ـ سی .شماره 137044
تاریخ 8 :خرداد 58
به :هیئت نمایندگی آمریکا در سینا
رونوشت برای سفارت آمریکا در :ابوظبی ٬الجزیره ٬آنکارا ٬آتن ٬دفتر حفاظت منافع در بغداد ٬سفارت
آمریکا در پکن ٬برازیلیا ٬بوئنوس آیرس ٬قاهره ـکاراـکاس ٬دوحه ٬کنسولگری آمریکا در بیتالمقدس٬
سفارت آمریکا در ـکویت ٬لندن ٬مادرید ٬منامه ٬مکزیکو ٬مگادیشو ٬مسکو ٬نیکوزیا ٬نـوآـکـچوت٬
پاریس ٬رباط ٬تهران٬تلآویو ٬تریپولی ٬تونس ٬صنعا ٬نمایندگی آمـریکا در سـازمان مـلل ٬وزارت
خزانهداری.
لندن برای ـگالسپی ٬پاریس برای نیکوالس٬مورفی ٬وزارت دفاع  ISAبرای رنسام ٬سایر گیرندگان برای
روسای هیئتهای نمایندگی ٬پکن برای سفیر اشتراوس.
)پاراـگرافهای  8ـ  1سری هستند(
موضوع :خالصه اطالعاتی شماره  820ـ  8خرداد 1358
 1ـ به دنبال موفقیت در به تعلیق درآوردن عضویت مصر از ـکنفرانس اسالمی٬اعراب تندروتالش خود
را بر آن متمرکز کردهاند ٬تا بتوانند به انجام همان کار و نتیجه ٬علیه مصر در نهضت غیرمتعهدها نیز دست
یابند .اولین تالش در اجالس اوائل ژوئن دفتر هماهنگی نهضت غیرمتعهدها در ـکلمبو انجام خواهد شد.
 2ـ آینده به انحراف کشیده شدن موضوع تعلیق در نهضت غیرمتعهدها امیدوارکنندهتر است.
)الف( رهبران غیرمتعهد میانهرو موافقت کردهاند ٬که علیه چنین عملی تالشهای خود را بسیج نمایند.
)ب( حمایت کشورهای غیرعربی به خصوص آفریقای مادون صحرا از این موضوع بسیار جزئی
است.
)ج( ـکوبا ظاهرًا تصمیم گرفته است ٬این موضوع را چندان پراهمیت جلوه ندهد.
 3ـ حتی قبل از ـکنفرانس اسالمی نیز ساف ٬عراق و سوریه تالشهای خود را برای به تعلیق درآوردن
عضویت مصر در نهضت غیرمتعهدها به منظور قرار دادن آن در برنامه کار دفتر هماهنگی غیرمتعهدها در
ـکلمبو در سطح وزرا هماهنگ کرده بودند .ولی تالشهای اولیه آنها برای به تعلیق درآوردن مصر در نهضت
غیرمتعهدها در دفتر هماهنگی به نتیجه نرسید .در اجالس آوریل دفتر هماهنگی مصر ـ ـ تحت حمایت
سریالنکا ٬هند ٬و یوگسالوی ـ ـ از انتشار نامه به اعضای غیرمتعهدها جهت به تعلیق درآوردن عضویت
خودداری کرد.
 4ـ این شکست مرحله اول سبب شده که بسیاری از سفیران عربی در مورد احتمال موفقیت در به
تعلیق درآوردن عضویت مصر در نهضت غیرمتعهدها و سازمان وحدت آفریقا دچار تردید بشوند.
5ــ یوگسالوی و هند از سطوح وزیران خود نمایندگی را به میان اعضای آسیایی و عربی نهضت
میفرستند تا علیه به تعلیق درآمدن عضویت مصر تالش نمایند .تیتو در نظر دارد در  31ماه می از لیبی به
منظور فشار وارد آوردن بر قذافی دیدار نماید.
 6ـ عالوه بر اعتراض اصولی خود نسبت به تعلیق مصر ٬یـوگسالوی نگـران شـدت احسـاسات
ضدمصری در میان دیگر اعراب است که ممکن است بلگراد را نیز وادار به حمایت از آنها نماید.
 7ـ به نظر یوگسالوی مهمترین مانع برای اخراج مصر از نهضت غیرمتعهدها مخالفت  38عـضو
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آفریقایی از  88عضو نهضت میباشد .دالیل موجود حاـکی از آن است که اعراب نخواهند تـوانست
آفریقاییها را وادار به پذیرش این موضوع به نمایند و با وجود اینکه متکی به کمکهای اقتصادی ٬مالی ٬و
غیره ٬عربی هستند ٬ولی آفریقاییها نسبت به مسائل خاورمیانه به طور منفی عمل میکنند.
8ــ موضع ـکوبا به عنوان یکی از اعضای بانفوذ و میزبان آینده اجالس نهضت غیرمتعهدها نیز ازاهمیت
خاصی برخورداراست.معموًال ـکوبانیز به حمایت ازتندروهای عربی بایدازموضوع تعلیق حمایت کند ٬و
به این ترتیب در برابر تالش پیشین مصر جهت ”اخراج“ ـکوبا از نهضت و تغییر اجالس هاوانا به اقدام
تالفیجویانه دست بزند .ولی ـکوباییها نمیخواهند که در رابطه با موضوع تعلیق قرار داشته باشند ٬چون
مایل هستند که اجالس با موفقیت به پیش رود ٬یعنی زیادترین تعداد سران دولتها در آن حضور یافته و
مسائل اختالف برانگیز در آنجا حاـکم نباشد.
 9ـ )محرمانه( مصر :سفارت در قاهره گزارش داده است که انتخابات پارلمانی  7ژوئن سروصدای
چندانی به پا نکرد ٬اـگرچه تعداد زیادی نامزد در انتخابات شرکت کرده بودند ) 1857نامزد برای 382
ـکرسی پارلمانی( محدودیتهایی که وسیله وزیر کشور در مورد مبارزات انتخاباتی تعیین شده از قبیل
محدودیت مالی غیرمعقول باعث شده که نامزدهانتوانند به خوبی باتودههای مردمی تماس بگیرند.حزب
دموکراتیک ملی سادات مجلس را کامًال پاـکسازی کرده و به جای  103عضوپیشین اعضای حزبی خود را
ـکه تحصیلکردهتر و جذابتر نیز هستند ٬قرار داده است .ولی با افزایش زیاد تعداد نامزدها گمان نمیرود
ـکه حزب دموکراتیک ملی بتواند موفقیتی مشابه دور اول را کسب نماید ٬به خصوص که نتوانسته است به
ایجاد یک سازمان تحت حمایت تودهها دست بزند .سفارت ما خاطرنشان ساخته است که تقاضای دولت
برای در دسترس قرار گرفتن رسانههای گروهی توسط مخالفین تحقق نپذیرفته است ٬و تصرف مرکز
تبلیغات حزب چپگرا در این اواخر حاـکی از آن است که دولت آماده است به اقدامات قانونی قبل از
انتخابات علیه گروه پیشرو ملی دست بزند.
 10ـ )طبقهبندی نشده( تحریمهای عربی :فدراسیون آژانسهای خبری عربی تـحریم کـلی آژانس
خبری رسمی مصریعنی منا را توصیه کرده است.پیشنهاد  26ماه می پس از خاتمه یک گردهمایی دوروزه
در بیروت حاصل گردید.
 11ـ )طبقهبندی نشده( مصر و اسرائیل :سادات در مصاحبه اخیر خود با روزنامه انگلیسی ”جیوئیش
ـکرانیکل“ گفت که مسئله اورشلیم قابل حل است .وی گفت که این شهر دیگر نباید تجزیه شود ٬و مردم
مذاهب گوناـگون بایداجازه ورود به این شهر راداشته باشند و حاـکمیت بخش غربی نیز باید”حفظ“ گردد.
 12ـ )طبقهبندی نشده( االهرام توصیه کرده است که بیانیه وزیر امور خارجه ونس در  25ماه می به
عنوان محور اصلی مذاـکرات سه جانبه تعیین گردد .این روزنامه یادآور میشود که این بیانیه دربرگیرنده
مهمترین اصول قرارداد ـکمپ دیوید و ”نامه مکمل“ در مورد ساحل غربی و نوار غزه میباشد ٬در حالی که
طرح تصویب شده به وسیله کابینه اسرائیل با این اسناد در تضاد است .مطبوعات اسرائیلی هم به نوبه خود
نکات مطرح شده به وسیله وزیر امور خارجه را به نفع اعراب قلمداد کردند .سفارت واقع در تلآویو
ـگزارش داده است ٬به نظر مطبوعات وی ”بدون وقفه“ به از بین بردن مواضع اختالف اسرائیل پیرامون
بسیاری از مسائل پرداخته است.
 13ـ )طبقهبندی نشده( مطبوعات مصری بر اساس بیانات غالی و ژنرال علی در  28ماه می پیشبینی
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ـکردهاند که مرز مصر و اسرائیل برخالف ادعاهای بگین باز نخواهد شد .مطبوعات مدعی هستند که از مرز
فقط برای استفاده اداری بهرهبرداری خواهد شد و غالی پیرامون این موضوع در  4ژوئن با دایان به بحث
خواهد پرداخت.
 14ـ )طبقهبندی نشده( االخبار در  28ماه می گزارش داد که پطروس غالی اولین سفیر مصر در
اسرائیل خواهد بود.
 15ـ )طبقهبندی نشده( اسرائیل :رادیو اورشلیم گزارش داد که بمب کوچکی در  28می در حیفا منفجر
شد .در این انفجار به یک زن جراحات ناچیزی وارد گردید .بنا به گزارش آسوشیتدپرس یکی از مقامات
ساف مسئولیت این انفجار را به عهده گرفته است.
 16ـ )طبقهبندی نشده( اسرائیل :بنا به گزارش رادیو اورشلیم اسرائیل  16زندانی عرب را از زندانهای
اسرائیل به عنوان حسن نیت در برابر مصر آزاد نمود .آزادشدگان عبارتند از  10نفر که دادگاههای نظامی
آنها را به اتهامات جزئی امنیتی متهم ساخته بودند.
 17ـ )محرمانه( بنا به گزارش مطبوعات اورشلیم مقامات اسرائیلی تصمیم گرفتهاند دانشگاه بیرزیت
را برای ”مدت نامعلوم“ تعطیل نمایند .مقامات گفتهاند این تصمیم زمانی اتخاذ شد که مدیریت و شورای
دانشجویان دانشگاه در برقراری نظم و ترتیب همکاری ننمودند .سرکنسول ما در اورشلیم گفته است که
مدیریت و دانشجویان دانشگاه از ترس اینکه مبادا مورد اتهام همکاری با اسرائیلیها واقع شوند مسئولیت
”حفظ نظم“ در دانشگاه را به عهده نمیگیرند .یکی از اساتید دانشگاه بیرزیت اعالم کرده است که به
آمریکا باز میگردد ٬تا افکار عمومی را علیه ایجاد ”جو رعب و وحشت“ توسط اسرائیل تجهیز سازد.
 18ـ )طبقهبندی نشده( بنا به گزارشی از رادیو اورشلیم عضو ـکنست موشه شاهال گفته است که به
پیشنهاد نماینده کنگره فیندلی حاضر نیست با عرفات مالقات نماید .بنا به همین گزارش شاهال گفته است
ـکه به ادعای این نماینده کنگره ساف حاضر است اسرائیل را به رسمیت بشناسد .همچنین شاهال گفت در
صورتی که مذاـکرات بدون شرکت رهبران فلسطینی به موفقیت دست پیدا نکند ٬آمریکا در چند ماه آینده
ساف را به رسمیت خواهد شناخت.
 19ـ)طبقهبندی نشده(فلسطینیها :درمصاحبهای که در  25ماه می منتشر گردید ٬عرفات اعالم داشت
ـکه راهحل فلسطینیها در برابر قرارداد صلح بازگشت به سازمان ملل است .او در این مورد به تفصیالت
نپرداخت ٬ولی از بیانیه مشترک آمریکا و شوروی در اـکتبر  1977سخن به میان آورد.
 20ـ)طبقهبندی نشده( سرکنسول ما در اورشلیم گزارش داد که القدس در  28ماه می اعالمیه شهردار
غزه شاوا را به دنبال مشورتهای خود با رهبران ساف در عمان ٬دمشق و بیروت منتشر ساخته است .شاوا
از وحدت میان مردم ”ما“ و ساف که باید به عنوان طرف ضروری در مذاـکرات شرکت جسته راهحل
عادالنه و مستمر را جویا باشد ٬سخن رانده است .شاوا طرح پیشنهادی خودمختاری را تداوم اشغالگری
نامید ٬چون آب و زمین در دست اسرائیلیهاست ٬حضور نظامی مداوم اسرائیل تضمین شده ٬و اورشلیم
اسالمی نیز ”پایتخت همیشگی“ اسرائیل خواهد شد .معذالک وی اظهار داشت که حاضر است با همه
طرفین تماس گرفته تقاضای فلسطینیها را برایشان توضیح دهد.
 21ـ )طبقهبندی نشده( لبنان :نماینده لبنان در سازمان ملل در  24ماه می نامهای برای والدهایم
فرستاد و در آن اسرائیل را متهم به انجام ”اعمال شدیدًا تهاجمی“ به وسیله نیروی هوایی و توپخانه
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اسرائیل در خاـک لبنان نمود .بنا به گزارش رویتر سفیر لبنان گفته است که حمالت چریکی در اسرائیل
توجیهـکننده ٬تهاجمات اسرائیل به لبنان نمیباشد .سفیر اسرائیل در سازمان ملل نیز به والدهایم نامهای
نوشته است ٬نامه او حاـکی از آنست که تاـکنون در سال بینالمللی کودک 27 ٬کودک اسرائیلی به وسیله
چریکها کشته و یا زخمی شدهاند .بنا به گفته رادیو بیروت ٬سفیر لبنان در سازمان ملل یادداشت دیگری را
درباره ”تهاجمات مکرر اسرائیل علیه جنوب لبنان“ تسلیم شورای امنیت خواهد نمود.
 22ـ )محرمانه( سفارت ما در بیروت گزارش داد که رئیس جمهور سرکیس به مشورتهای خود با
نماینده فاالنژها به ریاست پیر جمایل در  24ماه می پیرامون تشکیل دولت جدید لبنان ادامه میدهد.
سرکیس همچنین با جناح مارونیهای مستقل و با نمایندگی پارلمانی ارمنی نیزمالقاتهایی داشته است.
 23ـ )طبقهبندی نشده( اسرائیل :ـ سوریه :والدهایم رسمًا اعالم داشته که سوریه و اسرائیل با تجدید
حضور نیروهای سازمان ملل در ارتفاعات جوالن به مدت شش ماه موافقت کردهاند .تاریخ پایان این
موافقت نامه آخر همین ماه است.
 24ـ )طبقهبندی نشده( آژانس خبری ـکویت ”به نقل از منابع بسیار مطلع در دمشق“ گفته است که
سوریه زمانی با این قرارداد موافقت کرد که شوروی به آن گفته بود که با تجدید نیروهای سازمان ملل در
صحرای سینا موافقت ننماید.
 25ـ )خیلی محرمانه( عربستان سعودی ٬وضع سالمت شاه خالد :سفارت واقع در رباط گزارش داد که
ناظران مراـکشی گفتهاند که شاه خالد به هنگام بازدید از مراـکش در  19ماه می دارای وضع مزاجی چندان
خوبی نبود .به گفته یکی از مراـکشیها خالد بسیار خسته و کمحوصله به نظر میآمد .یکی از مقامات
مراـکشی گفت ظاهر خالد سبب شد که شاهحسین نتواند پس از اولین دیدار با شاه سعودی در فرودگاه در
ـکریستوفر
انظار عمومی حاضر شود.
سند شماره )(3

طبقهبندی :خیلی محرمانه
تاریخ 16 :خرداد 58
به :وزارت امور خارجه ٬واشنگتن دی ـ سی
از :سفارت آمریکا در ـکلمبو شماره 2900
رونوشت برای ٬MACB :سفارت آمریکا در امان ٬بانکوک ٬پکن ٬بخارست ٬اسالمآباد ٬جده ٬ـکویت٬
ـکواالالمپور ٬الپاز ٬مانیل ٬پاراماریبو ٬سئول ٬سنگاپور ٬ربـاط ٬تـلآویو ٬تـهران ٬تـریپولی ٬تـونس٬
آرژانتین ارتباطات بینالمللی واشنگتن دی ـ سی.
عطف به :الف ــکلمبو) 2878به تمام گیرندگان ارسال نشده(٬ب ــکلمبو) 2881به تمام گیرندگان ارسال
نشده(
موضوع :اجالس دفتر هماهنگکننده غیرمتعهدها در کلمبو:
تعلیق عضویت مصر ٬در  5ژوئن مهمترین مسئله موضوع ـکامبوج بود
 1ـ )تمام متن خیلی محرمانه است(
 2ـ خالصه :موضوع به تعلیق درآوردن عضویت مصر در نهضت غیرمتعهدها در سطح مقامات از
برنامه کار ـکلمبو حذف شده ٬ولی امکان دارد که در سطح وزرا این گردهمایی دوباره مطرح گردد .براساس
”فرمول ماپوتو ”استثنائًا“ به رژیم پولپت اجازه داده شده به عنوان نماینده ـکامبوج در این گردهمایی
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شرکت جوید ـ البته مشروط براینکه صحبت ننماید ـ ـ و این موضوع دررفراندومی که در قرارگاههای این
رژیم در ـکامبوج برگزار گردید مورد قبول واقع شد .اجالس کلمبو احتماًال از نهضت غیرمتعهدها خواهد
خواست که عضویت ایران ٬پاـکستان ٬ـگرانادا ٬و سورینام ٬را در این نهضت تأیید و تصویب نماید .کشور
بولیوی نیز ممکن است به فهرست اعضاء اضافه شود) .پایان خالصه(.
 3ـ موضوع به تعلیق درآمدن مصر :با وجود اینکه برای اولین بار مطرح گردید ٬ولی موفقیتی حاصل
نشد .تالشهای سرسختانه مصر و موضع متحدانه آفریقائیها علیه تعلیق عضویت مصر در  5ژوئن سبب شد
ـکه این موضوع از برنامه کار ـکلمبو در سطح مقامات حذف گردد ٬ولی در سطح وزرای این اجالس این
موضوع دوباره ممکن است مطرح گردد .در کمیته تدارکاتی اجالس ـکلمبو موافقت شد که برنامه کاری
اجالس که قرار است در تاریخ  6ژوئن تسلیم وزرا شود در برگیرنده موضوع تعلیق نباشد .گزارش کمیته
تدارکاتی به وزراء خاطرنشان خواهد کرد که کشورهای الجزایر ٬عراق ٬سوریه و ساف پیشنهادکننده این
موضوع بودهاند ٬ولی در سطح مقامات در مورد اینکه آیا این موضوع باید در برنامه کاری قرار گیرد یا نه
”تصمیمی اتخاذ نشده است“ .همان گونه که نمایندگان گزارشگر مطلع توصیف کردهاند ٬نتایجی که از این
پس به بار خواهد آمد ٬به قرار ذیل خواهد بود :دوردوم :الجزایر ٬عراق ٬سوریه و ساف باید در موضع خود
در برابر قدرت موضع آفریقاییها تجدیدنظر نمایند ٬چون اـگر این پیشنهاد خود را در اجالس ـکلمبو پس
نگیرند و آن را دوباره در سطح وزراء مطرح سازند و موفقیتی برایشان حاصل نشود در موقع وخیمتری
قرار خواهند گرفت )اظهارنظر :موسی مصری به دفتر نمایندگی آمریکا در  6ژوئن اطالع داد که او مطمئن
است که وزرای جبهه پایداری عرب پیشنهاد خود را دوباره مطرح خواهند کرد) .پایان اظهارنظر (.ولی در
صورتی که الجزیره و دیگران موفق شوند در اجالس وزراءپیشنهاد خود را در برنامه کار ـکلمبو بگنجانند٬
دور سوم آغاز خواهد گردید .دور سوم )در صورت برگزار شدن( به این معنی است که وزرا باید در مورد
توصیه ـکلمبو پیرامون به تعلیق درآمدن عضویت مصر تصمیمی اتخاذ نمایند .ولی برای این توصیه سه راه
بیشتر باقی نمانده است ٬که عبارتند از) :الف( مطرح شدن موضوع تعلیق در اجالس ماه ژوئیه سازمان
وحدت آفریقا؛ )ب( قرار گرفتن موضوع تعلیق در برنامه کار در اجالس نهضت غیرمتعهدها در مـاه
سپتامبر؛ )ج( و به تعلیق درآمدن عضویت مصر توسط نهضت غیرمتعهدها .امکان بواقعیت پیوستن این
سومین راه خیلی ضعیف است
 4ـ ـکامبوج :سازش ٬تنها کلمهای که از این هیاهو و جنجال به گوش میرسد .صورت تغییریافتهای از
”فرمول ماپوتو“ در سطح مقامات مورد قبول واقع شده است و نماینده پول پت در ـکلمبو منتظر دریافت
دستور از رژیم خود میباشد .فرمول مورد موافقت این است که )الف( رژیم پول پت کرسی خود را حفظ
خواهد کرد؛ )ب( رژیم هنگ سامرین مستثنی خواهد ماند؛ )ج( اعالمیه از طرف ریاست اجالس صادر
شده ٬اعالم خواهد کرد که این تصمیم بدون در نظر گرفتن مواضع این کشور در ـکلمبو ٬هاوانا و یا اصوًال
موضوع مورد بحث مسئله اتخاذ گردیده است؛ )د( بر اساس یک توافق شرافتمندانه رژیم پول پت تعهد
میکند که حق صحبت نداشته باشد ٬و هیچ یک از نمایندگان آن رژیم موضوع ـکامبوج را در اجالسهای
ـکامل و در کمیتهها مطرح ننمایند .هیچ کس این توافق را رضایتبخش نمیداند .ولی اـگر قرارگاههای پول
پت )و پکن( آن را بپذیرند حتمًا به قوت خود باقی خواهد ماند.
5ــ اعضای جدید :سی و شش نفر از نمایندگان به حمایت از تقاضاهای ایران ٬پاـکستان ٬ـگرانادا ٬و
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سورینام برای عضویت یافتن در نهضت غیرمتعهدها سخن گفتند .در مورد پاـکستان مخالفت رسمی ابراز
نگردید .لیکن افغانستان در مورد احترام به حاـکمیت همسایگان سخن راند و بنا بر گزارشات رسیده به
انتقاد در مورد تماسهای مداوم ”پیرامون قراردادهای نظامی“پرداخت .احتماًال اجالس ـکلمبو به عضویت
درآمدن این چهار کشور را توصیه خواهد کرد .ـکوباییهای نگران به مقام نمایندگی آمریکا در نیمروز 6
ژوئن گفتند که در آخرین لحظه کشور بولیوی نیز توسط تلکس درخواست عضویت کرده و تقاضانامه آن
در کمیته تدارکاتی بدون مناظره ”مورد بررسی“ است .البته تمام شایعات در چنین زمانی قبل از آماده
شدن پیشنویس نهائی پخش میشود ٬و یکی از موضوعات دیگری که سبب نگرانی و هیجان ـکوبا شده
این است که ـکره جنوبی هم تقاضای عضویت در نهضت غیرمتعهدها را نموده است .این سفارت در مورد
صحت و کذب این شایعه با نماینده موقت ـکره جنوبی در فرصت مناسب صحبت خواهد کرد.
 6ـ ایران به دنبال تقاضای خود یک هیئت نمایندگی دو نفره را نیز به این کنفرانس اعزام میدارد؛ این
دو نفر عبارتند از؛ علی صادقی معاون اموراقتصادی و بینالمللی و )ـگویا حسین( س.اسفندیاری مدیرکل
امور بینالمللی.
 7ـ کمیته کار خود پیرامون گردهمایی را آغاز میکند .کمیته اقتصادی گردهمایی ـکلمبو ٬به ریاست ل.
م .ه .بارنت از جامائیکا پیرامون بخش اقتصادی گردهمایی کار خود را آغاز کرده است و سعی آن بر این
است که پیشنویس اصلی مربوط به سریالنکا را باتصمیمات ـگروه  77و نتایج ـکنفرانس تجارت وتوسعه
سازمان ملل شماره  5هماهنگ سازد .در همان حال کمیته سیاسی به ریاست پل لوزاـکا از زامبیا تا ساعت
 4بعدازظهر  6ژوئن فقط به استماع بیانات پرداخته ولی نتوانسته ٬است برای تهیه پیشنویس اقدامی نماید.
نمایندگان در تالش برای شرکت در جلسه تهیه پیشنویس هستند که ممکن است ٬در ازای آن به شب نیز
بکشد .نماینده ” “735رومانی به نام پیتر ولیسکو به مقام نمایندگی آمریکا و مقام سفارت در  5ژوئن گفت
ـکه بخش نامیبیایی گردهمایی با درنظر داشتن قطعنامه اخیر مجمع عمومی سازمان ملل کار خود را آغاز
خواهد کرد .بهطور کلی TYE ٬تأیید کرد که آفریقاییها هنوز هم معتقدند که تمام بخشهای گردهمایی باید
به انتقاد از مواضع غرب )و آمریکا( در قبال آفریقای جنوبی بپردازند .نگرانی عمده ولیسکو این است که
این انتقادها )ـکه در نتیجه مواضع غرب حاصل میشود( به ـکوباییها کمک خواهـد کـرد کـه نـهضت
غیرمتعهدها را به طرف شوروی گرایش دهند .ـکوباییها به مقام نمایندگی آمریکا اظهار داشتند که بخش
پورتوریکویی همان نتیجهـگیری ”حاصله در بلگراد“ را به همراه خواهد داشت.
 8ـ کمیته سیاسی اصالحیههای بسیاری را در مورد پیشنویس سریالنکایی دریافت کرده که اـکثر
آنها منعکسکننده نگرانیهای ملی میباشند .یکی از آنها )ـکه مؤلف آن نامعلوم است( خواستار به تعویق
افتادن اجالس هاوانا شده است .دیگری که وسیله مراـکش تهیه شده ٬درخواست کرده است که اجالس
بعدی نهضت غیرمتعهدها در رباط برگزار گردد .نتیجه توصیههای ”ماده  “15در مورد ساخت و روشهای
نهضت غیرمتعهدها هنوز معلوم نیست ٬فقط پیشنهاد مربوط به افزایش اعضای دفتر هماهنگی نهضت
غیرمتعهدها به  30عضو از حمایت همهجانبه برخوردار است .برای حفظ و برقراری ”فرمول ماپوتو“ در
مورد ـکامبوج ممکن است ٬پاراـگراف مربوط به آسیای جنوب شرقی حذف گردد .بخش آفریقایی نیز
احتماًال در مورد اوگاندا صحبتی به میان نخواهد آورد.
لوین

غیرمتعهدها  117

سند شماره )(4

طبقهبندی :خیلی محرمانه
تاریخ 25 :خرداد 58
به :نمایندگی آمریکا در ناتو
از :وزارت امور خارجه واشنگتن دی ـ سی .شماره 156210
سفارت آمریکا در الجزیره ـ دفتر حفاظت منافع در بغداد ٬سفارت آمریکا در پکن ٬بلگراد ٬بوگوتا ٬بن٬
برازیلیا ٬بریج تاون٬ـکاراـکاس٬قاهره٬ـکلمبو ٬دمشق ٬دارالسالم٬ـگابورون ٬جرج تاون ٬دفتر حفاظت منافع
آمریکا در هاوانا ٬سفارت آمریکا درجاـکارتا ٬ـکابل ٬خارطوم٬ـکینگستون٬ـکینشازا ٬الـگوس ٬لیما ٬لندن٬
لوزاـکا ٬مکزیکو ـ مونروویا ٬دهلینو ٬نیامی ٬پاناما ٬پاراماریبو ٬پاریس ٬پورت آواسپاین ٬سنخوزه٬
توکیو ٬رونوشت برای تمام واحدهای دیپلماتیک ٬سفارت آمریکا در وین تیان توسط پست سیاسی
عطف به :الف ـ وزارتخانه ) 136508به تمام گیرندگان ارسال نشده( ٬ب ـ نمایندگی آمریکا در ناتو
) 4243به تمام گیرندگان ارسال نشده( ٬ج ـ وزارتخانه ) 147050به تمام گیرندگان ارسال نشده(
موضوع :دفتر هماهنگی غیرمتعهدها و گردهمایی وزرا در ـکلمبو :ارزیابی.
 1ـ )تمام متن خیلی محرمانه است(
 2ـ مقدمه :گردهمایی وزرای کشورهای غیرمتعهد در ـکلمبو هم برای کشورهای غیرمتعهد و هم برای
آمریکا بسیار شایان توجه بود .بررسی نظریات غیرمتعهدها و همپیمانان ماپیرامون مواردمطروحه وتأثیر
اجالسهای بینالمللی از قبیل اجالس ماه ژوئیه سازمان وحدت آفریقا در مونروویا ٬اجالس غیرمتعهدها
در هاوانا در ماه سپتامبر و سی و چهارمین اجالس مجمع عمومی سازمان ملل که قرار است در ماه سپتامبر
تشکیل شود ٬بسیار مفید میباشد .ـ واحدهای دیپلماتیک اقدامکننده در صورتی که معترض به این امر
نباشند ٬بایستی با دولتهای میزبان خود جلساتی برقرار ساخته با درنظر گرفتن مفاد تلگرام مرجع )الف( و
پیام حاضر به عنوان زمینه فکری قبلی به تبادل ارزیابی بپردازند .شایسته است واحدهای دیپلماتیک از
نظریات دولت میزبان پیرامون اجالس مطلع شوند و در صورت امکان بهتر است به این دولتها تفهیم شود٬
ـکه موضع آمریکا بیشتر موضع یک ناظر است که پیرامون موضوعات مطروحه در جلسات کشورهای
غیرمتعهد توجه زیادی را معطوف میدارد.
اقدامات مورد نیاز:
الف :برای نمایندگی آمریکا در ناتو :پیشنهاد میشود که شما با استفاده از تلگرام مرجع )الف( و پیام
ـکنونی که در جلسه مشاورین سیاسی در  18ژوئن دوباره مطرح خواهد شد ٬برای خود یک زمینه فکری
فراهم آورید .پاراـگراف  4الف ـ ن را میتوانید به عنوان یک رساله توجیهی طبقهبندی شده منتشر سازید.
ب :برای لندن٬پاریس ٬بن٬توکیو :ما مایل به دریافت نظریات همپیمانان خود که در اجالس مشاورین
سیاسی مطرح میگردد و نیز نظریات جداـگانه هر یک از آنها پیرامون مواضع کشورهای غیرمتعهد هستیم.
تلگرام ماه سپتامبر که به لندن و بن ارسال شده بود ٬با درنظر گرفتن آرای مصریها چنین نتیجهـگیری میکند
ـکه اعضاء کشورهای غیرمتعهد ممکن است ٬به طور کتبی قرارداد صلح مصر و اسرائیل را در گردهمایی
ـکلمبو محکوم نمایند) .اعضای غیرمتعهدها احتماًال در دو هفته نظرات خود را به دفتر هماهنگی ارسال
خواهند داشت ٬تا در برنامه کار رسمی این گردهمایی گنجانده شود (.تلگرام سپتامبر این اطالعات را به
پاریس و توکیو نیز فرستاده است.
ج :برای بلگراد ٬دهلی نو :در مورد حمایت دولتهای میزبان از مصر در صورتی که موضوع به تعلیق
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درآمدن عضویت آن کشور مطرح گردد ٬گزارشات مبهمی به دست آوردهایم .مایلیم عقاید دولتهای میزبان
را به طور آشکار و واضح بدانیم .این امر نباشند بایستی با دولتهای این امر نباشند بایستی با دولتهای
نمایندگی ما در بلگرادمیتواند این گردهمایی را از نظر فرمولبندی حقوق بشر در میان گذاشته ٬چگونگی
تغییرات حقوق بشر را از زمان تشکیل این گردهمایی در بلگراد که در آنجا حقوق بشر به خوبی مورد
استفاده واقع شده بود ٬مطرح نماید.
د :برای ـکلمبو :در صورتی که آن نمایندگی بتواند گزارشی از گفتگوی خود با وزیر خارجه حمید
)ـکلمبو  (3046را که حاوی نظریات ایشان پیرامون این گردهمایی بوده است ٬برای ما ارسال دارد ٬سبب
سپاسگزاری این وزارتخانه خواهد شد .برداشت ما این است که عـقاید رئـیس جـمهور سـریالنکا
جایاواردن با عقاید وزیر امور خارجهاش درباره مسائل غیرمتعهدها چندان هم خالی از تفاوت نیست .به
نظر ما در صورتی که موقعیت ایجاب نماید ٬او نیز نظریات خود را پیرامون این اجالس حتمًا ارائه خواهد
نمود .از نظر ما شما نکات بسیار جالبی را در پاسخ حمید ارائه کردهاید که بد نیست همان نکات را برای
جایاواردن نیز مطرح نمایید.
ه  :برای دارالسالم ٬ـگابورون ٬خارطوم ٬ـکینشازا ٬الـگوس ٬لوزاـکا ٬مونروویا ٬نیامی :سفارت ما در این
نقاط بهتر است مطرح سازند که آمریکا شدیدًا مایل است که دولتهای آفریقایی در صورت مطرح شدن
تعلیق عضویت مصر در گردهمایی ـکلمبو به حمایت صددرصد از مصر برخیزند .در گذشته نیز این مهمترین
عامل قدرت برای مصر و یکی از ضرایب قاطع در به شکست کشانیدن ابتکارات عربی بوده است.
بهتر است از دولتهای میزبان سؤال شود که آیا اعراب پس از گردهمایی ـکلمبو نیز سعی خواهند کرد که
موضوع به تعلیق درآوردن عضویت مصر را در اجالس سازمان وحدت آفریقا مطرح سازند و اـگر جواب
مثبت است نتیجه این اقدام آنها چه خواهد بود .برای اطالع شما ٬همانگونه که در پاراـگراف  3ب عنوان
شده بود این وزارتخانه معتقد است که غیرمتعهدها سعی دارند نمایندگان خود را در هر یک از این پایتختها
متقاعد سازند که به طور کتبی قرارداد صلح مصر و اسرائیل را محکوم سازند .بدون اینکه این موضوع را با
دولتهای میزبان خود مطرح سازید برای ما بنویسید که اقدام به چنین عملی در پایتخت محل خدمت شما
آیا دارای کارایی خواهد بود یا خیر .پایان بخش برای اطالع شما.
و :برای قاهره :در حالی که نتیجه گردهمایی ـکلمبو معلوم شود ما را از ارزیابی دولت مصر درباره آنچه
ـکه بر مسائل خاورمیانه در اجالسهای مونروویا و هاوانا خواهد گذشت مطلع سازید .این اطالعات در
برگیرنده برنامهریزیهای مصر برای این اجالسها و نیز چگونگی مساعدت ما در حمایت از تالشهای
دیپلماتیک آنها باید باشد .موارد مطروحه در تلگرام سپتامبر )پاراـگراف  3ب و  3ج( باید مرکز ثقل تمام
مباحثات باشد.
ز :برای جورج تاون ٬ـکینگستون ٬لیما ٬پاناما :این وزارتخانه مایل است نظر دولت میزبان را درباره
نیروی محرکه اجالس کشورهای آمریکای التین که سبب بروز بیانیه ـکلمبو پیرامون مسئله پورتوریکو
ـگردید٬بداند .شما باید به دولت میزبان خودتفهیم نمایید که تأیید دوباره بیانیه بلگراد از مسئله پورتوریکو
برای ما قابل قبول نیست ٬بگذریم از اینکه بیانیه فعلی به طور شفاهی تکرار هم نشد .این دولتها نظرات
غیرقابل تغییر ما را پیرامون مسئله پورتوریکو به خوبی میدانند.
ح :برای ـکابل ٬هاوانا ٬دمشق بغداد :واحدهای دیپلماتیک در نحوه برخورد خودمختار میباشند .ولی
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برخورد مستقیم شما با دولتهای میزبان باید بسیار کم اهمیت تلقی شود و هدف شما باید این باشد که در
مورد نظریات و طرحهای دولتهای میزبان اطالعاتی کسب نمایید .در مورد دمشق میخواهیم بدانیم که در
صورت موفق نشدن تعلیق عضویت مصر آیا اعراب در تاـکتیکهای خود در سازمانهای بینالمللی به تجدید
نظر خواهند پرداخت یا خیر.
ط :برای الجزیره :ما مایل هستیم که الجزیره در گردهمایی ـکلمبو از اعراب خصومتپیشه فاصله
بگیرد.
ی :برای برزیل ٬بوگوتا ٬بریجتاون ٬ـکاراـکاس ٬الپاز ٬مکزیک ٬بندر اسپانیا ٬سن خوزه ٬پاراماریبو .مارا
از نظریات و ارزیابی دولتهای میزبان خود که ناظرانی را به ـکلمبو فرستادهاند ٬مطلع نمایید.
ـک :برای پکن :بهتر است سفارت در برخوردهای بسیار عادی نظریات چینیها را در مورد حذف
موضوع کره از گردهمایی ـکلمبو و نیز اهداف دیپلماتیک کنونی ـکره شمالی در کشورهای غیرمتعهد
دریافته ما را در جریان آن قرار دهد.
ل :برای همه مخاطبهای اقدامگر در کشورهای غیرمتعهد :اـگر برای سفارت مانعی وجود ندارد ٬در
صورتی که با شما مشورت گردید بهتر است ٬شما هم از اینکه این دفتر هماهنگی قرارداد صلح مصر و
اسرائیل و سیاستهای آمریکا در خاورمیانه را محکوم کرده است ٬در حالی که بسیاری از اعضا از روی
تمایل این کار را نکردهاند ٬اظهار تأسف نمایید.
4ـ خالصه رخدادهای ـکلمبو :پاراـگرافهای ذیل تا آنجا که ما میدانیم نشانگر نتایج و رخدادهای
ـکلمبو میباشد .درباره بخش اقتصادی گردهمایی ـکلمبو هنوز اطالعی به دست نیاوردهایم .در صورتی که
اطالعات جدیدی که توجه واحدهای دیپلماتیک را جلب نموده به دست آمد ما نیز آنها را در تلگرام
سپتامبر منتشر خواهیم نمود .واحدهای دیپلماتیک اقدام کننده باید از پاراـگرافهای ذیل استفاده کنند و به
استثنای هیئت نمایندگی آمریکا در ناتو پیرامون مسائل دیگر واحدها باید نظریات دولتهای میزبان را
جویا شوند ٬نه اینکه به مطرح کردن عقاید و نظریات آمریکا بپردازند.
الف :این اجالس که در آن  23عضو اصلی 51 ٬نماینده ناظر غیرمتعهدها و بیش از  20میهمان دعوت
شده شرکت داشتند ٬یکی از نامنظمترین و غیرقابل پیشبینیترین اجالسهای غیرمتعهدها در طول این
سالها بوده است.از نظر ما نتایج حاصله چندان روشن نبود .موضوع به تعلیق درآمدن مصراز حمایت کافی
برخوردار نبود ٬ولی کامًال هم از بین نرفته است .نقش آمریکا در خاورمیانه و قرارداد صلح مصر و اسرائیل
مورد انتقاد قرار گرفت .دفتر هماهنگی جنبش غیرمتعهدها ) ( NACBدرباره ابتکارات غرب در آفریقای
جنوبی سخنی به میان نیاورد.پورتوریکو هنوز هم در برنامه کار باقی است و قرارداد کانال پاناما نیز در آن
ظاهر گشته است .فعالیت آمریکا در اقیانوس هند نیز مورد بررسی و انتقاد بسیار تند واقع گردید.
ب:ایدئولوژی :مسائل منطقه اختالفات ایدئولوژیک موجود بین یوگسالوی و ـکوبا را از دیدهها پنهان
ساخته است.ایندو کشور در حال حاضر در مورد جهت سیاسی نهضت غیرمتعهدها موافقت کسب کرده و
ظاهرًا در گردهمایی ـکلمبو فعالیت چندانی بروز ندادهاند .ـکوبا تعریف ”غیر بلوکه“ را به جای عبارت
غیرمتعهد بودن که ”اتحاد طبیعی “ یک کشور غیرمتعهد را با کشورهای کمونیستی مستثنی میسازد٬
پذیرفته است .یوگسالوی نیز سعی زیادی برای ممانعت از وظایف ـکوبا بـه عـنوان ریـاست نـهضت
غیرمتعهدها به خرج نداد.
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ج :تعلیق عضویت مصر :علیرغم عدم قاطعیت مصر در کنفرانس وزرای خارجه اسالمی در ماه می ٬با
نمایندگان و رهبریت بسیار مؤثر در این پایتختها این کشور توانست تالش کشورهای عربی را در بتعلیق
درآوردن عضویت خود ٬با شکست مواجه سازد .سرانجام تصمیم گرفته شد که موضوع عضویت مصر به
اجالس کشورهای غیرمتعهد واـگذار شود .ولی باید اذعان داشت که بدون حمایت همه جانبه کشورهای
آفریقایی مصر هرگز نمیتوانست ٬موفقیتی کسب نماید .این حمایت احتماًال حاوی این معنی است که
اعراب دیگر نخواهند توانست مصر را از سازمان وحدت آفریقا و نهضت غیرمتعهدها مستثنی سازند .دو
ـکشور هند و مصر قبًال هم قول حمایت شدید از موضع مصر را داده بودند ٬ولی ما نمیدانیم که این دو در
اصل تا چه حد از خود فعالیت نشان دادهاند.
د :قرارداد صلح مصر و اسرائیل :جدایی که در کشورهای آفریقایی پدیده آمد و نیز استدالل اعراب
مبنی بر اینکه نباید اجالس را بدون نتیجه ترک نمایند ٬سبب به وجود آمدن بیانیهای گردید که در آن )الف(
نقش آمریکا در خاور میانه شدیدًا محکوم گردیده است) .ب( با درنظر گرفتن این امکان که احتماًالحضور
نیروهای اضطراری سازمان ملل تجدید نخواهد گردید ٬استفاده از نیروهای نظامی قید نشده در بیانیه
شورای امنیت سازمان ملل مردود شناخته شد )ج( و تمام بیانیههایی را که حقوق فلسطینیها را به رسمیت
نمیشناسند ”بیاعتبار و پوچ“ اعالم کردند .این اولین انتقاد مستقیم از قرارداد صلح در متن غیرمتعهدها
بوده است .با وجود اینکه در میان اعضای دفتر هماهنگی جنبش غیرمتعهدها نسبت به ایـن قـرارداد
سوءظن و مخالفت قابل مالحظهای دیده میشود ٬ولی این اتفاق آراء در ـکلمبو که به نظر ما نتیجه ضرایبی
چون اقدامات پارلمانی بسیار تند است ٬نمیتواند منعکس کننده واقعی نظریات و عقاید دفتر هماهنگی
جنبش غیرمتعهدها و حتی نهضت غیرمتعهدها باشد.
ه :ـکامبوج :علیرغم اعتراضات شدید ویتنامیها؛ این اجالس به طور غیررسمی ترتیبی اتخاذ نمود تا
نمایندگان پول پت در کرسی نظارت ـکامبوج باقی بمانند ٬مشروط بر اینکه در اجالس اظهارنظر ننمایند و
هنگ سامرین نیز از این قاعده مستثنی گردید .هیچ یک از نمایندگان ـکامبوج این فرمولبندی را رسمًا
نپذیرفتند .رژیم پول پت از گردهمایی ـکلمبو با وضع خوبی بیرون آمد ٬ولی این موضوع باز هم در هاوانا
مطرح خواهد گردید.
و :کره :ـکره شمالی موافقت کرد که مسئله کره را در گردهمایی ـکلمبو مطرح نسازد .و ظاهرًا امیدوار
است که این نحوه منطقی بازی خود را در دفتر هماهنگی جنبش غیرمتعهدها به کرسی بنشاند .با این
وصف این مسئله در برنامه کار هاوانا قرار دارد.
ز :اقیانوس هند :دفتر هماهنگی جنبش غیرمتعهدها حضور نیروی دریایی آمریکا در اقیانوس آرام را
ـکه خطری برای کشورهای تولیدکننده نفت به شمار میرود ٬تأسفبار قلمداد نمود .از هر دو ابرقدرت
خواسته شد که مذاـکرات محدودیت تسلیحاتی اقیانوس هند را از سر گیرند .ما از اینکه با هر دوی ما
همسان برخورد نمیشود اظهار تأسف کرده و معتقدیم که دگرگون جلوه دادن حضور آمریکا نمیتواند٬
موجب دست یافتن به یک راهحل در این منطقه شود.
ح :آفریقای جنوبی :همانگونه که انتظار مـیرفت ٬ایـن گـردهمایی روابـط سـیاسی ٬اقـتصادی٬
تکنولوژیکی و نظامی غرب با آفریقای جنوبی را قابل انتقاد بسیار میداند .عناصر جدید آن عبارتند از
بیان نگرانی شدید درباره ابتکارات دولت انگلیس و سنای آمریکا در به رسمیت شناختن دولت اسمیت ـ
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موزوریو و لغو تحریمها علیه رودزیا .در این متن درباره ابتکارات غرب در آفریقای جنوبی به طورمستقیم
سخن نرفته ٬بنابراین راه برای حرکات آتی غرب در این منطقه باز میماند .سیاست ما در قبال آفریقای
جنوبی معلوم و غیرقابل تغییر است؛پافشاری ـکارتر بر برقراری حاـکمیت اـکثریت دررودزیا درتصمیم وی
مبنی بر برقرار بودن تحریم رودزیاتوسط آمریکا که در  7ژوئن  1979بیان شده بود ٬نشان داده شده است.
ط :حقوق بشر :برای دومین بار پس از بلگراد باز هم حقوق بشر در گردهمایی ـکلمبو مطرح گردید .ما
از توجهی که به این موضوع میشود بسیار خرسندیم ٬ولی از نحوه برخورد با آن چندان رضایت نداریم.
این گردهمایی بیان میدارد که حقوق فردی از حقوق مردم جدا نمیباشد ٬ولی باید به سرپیچیهایی که از
این حقوق در نتیجه ”آپارتاید ٬تبعیض نژادی ٬استعمار ٬و تهاجم بیگانه و خطری که حاـکمیت ملی و
تمامیت ارضی را تهدید میکند“ به وجود میآید توجه بسیار معطوف گردد .به نظر ما این بیانیه با موضوع
پیشین گردهمایی بلگراد که بیان داشته بود ٬هیچ یک از اصول حقوق بشر بر دیگری برتری و رجحان
ندارد ٬کامًال فرق میکند .موضع ما این است که حقوق سیاسی ٬مدنی٬اقتصادی ٬اجتماعی و فرهنگی همه
از اهمیت یکسان برخوردار میباشند.
ی :رسانههای گروهی :این گردهمایی باز هم به تکرار اهمیت بدون وقفه ”استعمارزدایی“ در زمینه
اطالعات پرداخت.
ـک :خلع سالح و مسائل انرژی هستهای :مواضع استاندارد غیرمتعهدها پیرامون خلع سالح و مسائل
انرژی هستهای باز هم تکرار گردید .گذشته از مسائل دیگر این گردهمایی تأـکید کرد که همه کشورهای
باید به طور مساوی در مذاـکرات بینالمللی خلع سالح شرکت جسته و همه کشورهای در حال توسعه حق
دارند ٬از صنعت هستهای برای پیشبرد اهداف صلحجویانه بهرهبرداری نمایند .گردهمایی به خاطرنشان
ساختن پیشرفتهای حاصل از مذاـکرات سالت پرداخت و اظهارامیدواری کرد که این مذاـکرات فقط به عقد
یک قرارداد خاتمه نیافته ٬اقدامات واقعی در زمینه خلع سالح صورت پذیرد .با وجود اینکه دربـاره
”بعضی از عرضه کنندگان انرژی هستهای“ که در مسیر مقاصد انحصارطلبانه خود گـام بـرمیدارنـد
انتقادهایی شد ٬ولی روی هم رفته ما از این گردهمایی با وضع خوبی بیرون آمدیم.
ل:پورتوریکو :بیانیه این گردهمایی با لحنی بسیار ساده خواستار خودمختاری واستقالل پورتوریکو
طبق قطعنامه  1514سازمان ملل شده بود ٬ولی از تأیید بیانیههای غیر قابل پذیرش پیشین خود نیز
فروگذار ننموده است .این گردهمایی نیز مانند گردهمایی سال قبل در بلگراد بیانیه رئیس جمهور را که در
25ژوئیه 1978ایراد شده بود ٬نادیده گرفته است .متن آن به وسیله ـکوباپیشنویس شده بود و بدون اینکه
تغییری در آن به وجود آید به وسیله دیگر اعضای آمریکای التین پذیرفته شده بود .علیرغم سادگی
ظاهری ٬این متن برای آمریکا قابل قبول نمیباشد.
م :پاناما :موضوع پاناما که پس از تأیید قرارداد پاناما توسط سنا از برنامه کار غیرمتعهدها حذف شده
بود ٬بار دیگر مطرح گردید .بیانیه مقامات پانامایی که از آمریکا خواسته است که بدون ایجاد تغییرات
بیشتر این قرارداد را به مرحله اجرا درآورد با در نظر گرفتن نحوه برخورد کنگره با قانون این قرارداد
مشکالتی را برای آمریکا در اجالس هاوانا فراهم خواهد آورد.
ن :اعضای جدید :ایران ٬پاـکستان ٬ـگرانادا ٬سورینام ٬جبهه وطنی زیمبابوه ٬و سازمان خلق آفریقای
جنوب غربی به صورت عضوهای اصلی نهضت غیرمتعهدها درآمدند .بولیوی نیز تقاضای عـضویت
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نموده ٬ولی نتیجه آن هنوزمعلوم نشده است.پذیرش رسمی اعضای جدید در هاوانا صورت خواهد گرفت
5ــ مالحظات.
الف :علیرغم توجهی که یوگسالوی و دیگران به مسائل ایدئولوژیک دارند و علیرغم انـتقادهای
شدیدی که از گذشته استعماری و جنگ سرد نهضت غیرمتعهدها میشود ٬گردهمایی ـکلمبو به جای
پرداختن به مسائل ایدئولوژیک اینبار فقط به مطرح کردن مسائل پرداخت .مدتها طول خواهد کشید تا
رخدادهای رودزیا ٬نامیبیا ٬مذاـکرات ساحل غربی رود اردن ٬و نیز رخدادهای آسیا بتواند نحوه برخورد
اجالس هاوانا را تشکل ببخشد.
ب :ـکوباییها در هاوانا با مشکالتی بسیار جدی روبرو هستند .در صورتی که سادات را به این اجالس
دعوت ننمایند که خیلی هم مایل هستند این کار انجام شود ٬دوستان مصر و خود مصر آن را به منزله
یکتوهین قلمداد کرده ممکن است موجبات تحریم اعراب فراهم آید .به همین ترتیب آنها مجبور هستند
به عنوان کشور میزبان نماینده پول پت را نیز پذیرا شوند ٬گرچه دولت هنگ سامرین را نیز به رسمیت
شناختهاند ٬مگر اینکه وقایع دیگری رخ دهد.
ج :گردهمایی ـکلمبو تعیین کننده خطوط اصلی اعالمیههای هاوانا است ٬ولی ـکوباییها را نیز با خلق و
خوی غیرمتعهدها آشنا میسازد .البته این حالت توأم با عصبانیت است و ـکوباییها بـه هـنگام تـهیه
پیشنویس گردهمایی هاوانا نمیتوانند چیزی را سرسری بگیرند .پس از دریافت گزارشات واحدهای
دیپلماتیک این وزارتخانه به تهیه دستورالعملی درباره مسائلی که در هاوانا مطرح خواهد شد ٬خواهد
ـکریستوفر
پرداخت.
سند شماره )(5

طبقهبندی :خیلی محرمانه

تاریخ 7 :تیر 58
از :وزارت خارجه ٬واشنگتن دی ـ سی .شماره 166729
به :سفارت آمریکا در صنعا ٬ـکویت ٬مسقط ٬دوحه ٬جده ٬ابوظبی
رونوشت :برای سفارت آمریکا در بیروت ٬امان ٬اسالمآباد ٬ـکابل ٬تلآویو ٬تهران ٬دفتر حفاظت منابع
آمریکا در بغداد ٬سفارت آمریکا در ـکانبرا ٬ولینگتون ٬رانگون ٬توکیو ٬مسکو ٬رباط ٬تونس ٬نایروبی٬
خارطوم ٬دهلینو٬جاـکارتا٬ـکواالالمپور ٬سنگاپور٬ـکلمبو ٬نمایندگی آمریکا در سازمان ملل نیویورک.
عطف به :الف ـ ـکلمبو  ٬2979ب ـ ـکلمبو  ٬3041ج ـ وزارتخانه 156210
موضوع :گردهمایی دفتر هماهنگی جنبش غیرمتعهدها در ـکلمبو :اقیانوس هند
 1ـ )تمام متن خیلی محرمانه است(
 2ـ همان طور که در تلگرام ج اشاره شد بیانیه نهائی اتخاذ شده در گردهمایی دفتر هـماهنگی
غیرمتعهدها در ـکلمبو حاوی حمالت تند و غیرمتعادل نسبت به فعالیتهای نظامی آمریکا در اقیانوس هند
میباشد .عبارات مهم به شرح زیر است:
”دفتر انزجار خود را از تصمیم آمریکا برای تشکیل ناوگان پنجم و تقویت پایگاههای نظامی خود در
دیهـگو گارسیا و اقیانوس هند ابراز کرد و با نگرانی عمیق یادآور شد که در رابطه با وقایع اخیر منطقه
واحدهای دریایی آمریکا در دریای عربی صفآرایی کردهاند .این اعمال و دیگر کارهای مشابه توأم با
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توسل به زور و تحریک و مانور خطراتی مستقیم علیه استقالل ٬امنیت و ثبات کشورهای منطقه و ساحلی
به شمار رفته و خطر مکرر آمریکا علیه کشورهای تولیدکننده نفت و به خصوص کشورهای حوزه خلیج
عربی را تشدید میکند“
 3ـ این بیانیه همچنین تأسف خود را از تشدید رقابت ابرقدرتها در اقیانوس هند و عدم موفقیت این
ابرقدرتها در همکاری برای اجرای منشور اقیانوس هند محدوده صلح ابراز داشته است .لیکن در این
بیانیه به فعالیتهای نیروی دریایی شوروی در این منطقه اصًال اشارهای نشده است.
 4ـ ما نیز از لحن بیانیه مذکور دچار تأسف شدهایم ونمیدانیم که کشورهای دوست حاضر در اجالس
ـکلمبو چگونه توانستهاند بر آن صحه بگذارند .ما میدانیم که در اجالس ـکلمبو ٬کشورهای دوست تحت
فشار مجبور به اتخاذ بیانیه نهائی شدهاند ٬ولی از نظر ما مهم است که این کشورهای دوست از نگرانی ما
آـگاه باشند.
5ــ برای :جده ٬صنعا ٬مسقط ٬دوهه ٬ـکویت ٬ابوظبی :نکات مطروحه ذیل را با مقامات مربوطه در
دولت میزبان خود در میان بگذارید:
ـ ـ آمریکا از عدم صحت و عدم تعادل موجود در بخش مربوط به اقیانوس هند بیانیه نهائی صادره
توسط دفتر هماهنگی جنبش غیرمتعهدها در اجالس اخیر خود در ـکلمبو اظهار تأسف میکند.
ـ ـ به خصوص از اینکه بیانیه اعالم کرده است که صفآرایی اخیر نیروی دریایی آمریکا در دریای
عربی خطری علیه کشورهای تولیدکننده نفت به شمار میرود ٬متأسف هستیم.
ـ ـ نگرانی دیگر ما از این جهت است که با نیروی دریایی آمریکا نیروی دریایی شوروی در اقیانوس
هند به طور مساوی برخورد صورت نگرفته است.
ـ ـ صفآرایی نیروی دریای آمریکا عکسالعملی در رابطه با حمله جمهوری دموکراتیک خلق یمن به
یمن شمالی بوده است .حضور ما نشانگر مخالفت ما بااقداماتی است ٬که تمامیت ارضی کشورهای منطقه
را به خطر میاندازد.
ـ ـ ماامیدواریم که دولت میزبان مساعدت خود را در عدم اتخاذ بیانیه مشابه در اجالس هاوانا دریغ
ننماید.
 6ـ برای ـکلمبو ـ جاـکارتا ٬خارطوم ٬دهلینو :این سفارات مخاطبهای اقدامگر در مورد تلگرام ج
بودهاند و احتماًال نارضایتی ما را از لحن تند و نامتعادل بیانیه ـکلمبو پیرامون این مسئله با دولتهای میزبان
در میان گذاشتهاند .مایل به دریافت عکسالعمل و پاسخ دولتهای میزبان هستیم.
 7ـ برای صنعا :با اوضاع کنونی ٬سفارت باید با احتیاط زیاد در مورد زمان مطرح شدن این مسئله با
ـکریستوفر
دولت جمهوری عربی یمن عمل نماید.
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سند شماره )(6

طبقهبندی:خیلی محرمانه
به :سفارت آمریکا در بلگراد

تاریخ 29 :تیر 58
از :وزارت خارجه واشنگتن دی ـ سی .شماره 187420
رونوشت برای :تمام واحدهای دیپلماتیک
موضوع :مالقات نیوسام و بالوسکی :پیشنویس ـکوبا برای اجالس غیرمتعهدها در هاوانا
 1ـ )تمام متن خیل محرمانه است(.
 2ـ خالصه :معاون وزیر امور خارجه نیوسام سفیر یوگسالوی بالوسکی را در  18ژوئیه به حضور
پذیرفت تا پیرامون پیشنویس ـکوبا برای اجالس غیرمتعهدها در هاوانا به بحث و تبادل نظر بپردازند.
نیوسام نگرانی آمریکا را در مورد ماهیت افراطی پیشنویس ـکوبا که نوعی اعالم جرم علیه آمریکا و
دیگر کشورهای غربی جهان است ٬ابرازداشت .شرح مفصل نمایش نگرانی آمریکا توسط نیوسام در ذیل
ـگزارش شده است .بالوسکی گفت که بلگراد نیز در نگرانی آمریکا سهیم است .به خصوص که ـکوبا سعی
دارد اعضای جنبش غیرمتعهدها را از این جنبش دور ساخته با سیاست خارجی شوروی مرتبط سازد.
بالوسکی گفت یوگسالوی و اـکثریت غیرمتعهدها سخت در تالشند تا بتوانند در پیشنویس ـکوبا تجدید
نظری بعمل آورند ٬به دنبال تلگرام سپتامبر راهنماییهای الزم خواهد شد) .پایان خالصه(.
 3ـ معاون وزیر نیوسام با یادآوری بحث پیشین خود در بهار گذشته پیرامون نهضت غیرمتعهدها در
بلگراد صحبت را آغاز کرد.
آمریکا بخشی از نهضت غیرمتعهدها نبوده و نمیخواهد در منازعات ایدئولوژیکی آن شرکت نماید٬
ولی امیدوار است که دوستان ما بتوانند به درک نگرانیهای ما نیز بپردازند .با تفاهمی که آمریکا از نهضت
غیرمتعهدها و منافع یوگسالوی دارد .ما از ماهیت افراطی مواضع مقدماتی پیشنویس ـکوبا برای اجالس
غیرمتعهدها در هاوانا بسیار نگران و متأسف هستیم .تحلیل مقدماتی مشکالت اساسی زیر را روشن
میسازد:
الف :خاورمیانه :پیشنویس ـکوبا با این مسئله خیلی خشـنتر از مـتن دفـتر هـماهنگی نـهضت
غیرمتعهدها در ـکلمبو برخوردنمودهاست .این پیشنویس قرارداد صلح را محکوم مینماید و سعی دارد از
شورای امنیت سازمان ملل بخواهد که تحریمهای فصل هفتم را به خاطر مسئله فلسطین علیه اسرائیل به
ـکار گیرد و اعالم میدارد که اسرائیل باید از جامعه بینالملل منزوی گردد .اعراب تندرو سالهاست که این
روش را در پیش گرفتهاند .ما هم از نگرانی یوگسالوی آـگاه هستیم ٬ولی میل داریم نارضایتی خود را در
قبال این مواضع افراطی بیان داریم.
ب :آفریقا :ـکوباییها فقط به محکوم کردن تالشهای دیپلماتیک غرب در مورد رودزیـا و نـامیبیا
پرداخته ٬آمریکا ٬انگلیس ٬فرانسه و آلمان غربی را مسئول نظام آپارتاید میدانند ٬ولی از نقش کشورهای
ـکمونیست قدردانی مینمایند .این پیشنویس از سی و چهارمین مجمع عمومی سازمان ملل میخواهد که
در زمینه اتحاد با خلق آفریقای جنوبی اعالمیهای منتشر ساخته و به این ترتیب اهمیت جبهه وطنپرست
را به عنوان تنهانماینده قانونی خلق ”باالمیبرد .و به آمریکا به خاطرحمایت آن کشوراز دولت موزوریوا
حمله مینماید.
ج :نیوسام تأـکید کرد که به تأیید کشورهای خط مقدم دولت آمریکا تالشهای زیادی را برای حل
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مسئله رودزیا و نامیبیا انجام داد .حفظ موضع درباره بعضی از مسائل آفریقا کار آسانی نبود و پیشنویس
ـکوبا به طور صحیح فعالیتهای دیپلماتیک ما را در مورد قدردانی و ارزیابی قرار نداده است .یک چنین
حمله یک جانبه آن هم از طرف اجالس غیرمتعهدها علیه سیاستهای آمریکانمیتواند درتداوم تالشهای
آمریکا مفید واقع شود.
د :آمریکای التین :بار دیگر فهرستی از مشکالت در برابر آمریکا قرار داده شد در حالی که هیچیک از
تالشهای آمریکا و دیگر کشورهای دموکراتیک از قبیل مکزیک ٬ـکاستاریکا و ملل آندرا برای به وجود
آوردن یک رژیم دموکراتیک در نیکاراـگوئه به رسمیت نشناختهاند.پیشنویس ـکوبا خواستار انتقال سریع
قدرت به دست خلق پورتوریکو گردیده ٬آمریکا را مسئول ظلمی که بر نیکاراـگوئه رفته میداند و نیز
خواستار لغو قرارداد ریو و سازمانهای وابسته دفاعی گردیده است.
ه :اقیانوس هند :پیشنویس ـکوبا از فعالیتهای دریایی آمریکا در اقیانوس هند و دریای عربی اظهار
تأسف مینماید ٬ولی در مورد فعالیتهای شوروی اصًال اشارهای نمینماید.
و :صهیونیزم و نژادپرستی :با وجود اینکه در گردهمایی غیرمتعهدها در بلگراد به این موضوع اهمیت
چندانی داده نشده بود ٬ولی این رابطه موضوعی دوباره مورد تأیید قرار گرفت.
ز :کره:پیشنویس ـکوبا به دوباره بیان نمودن موضع ـکره شمالی درمورداقلیت واتحادپرداخته است و
ابتکارات اخیر رئیس جمهور را در این منطقه مهم نادیده گرفته است.
ح :خلع سالح :به عنوان یک بیانیه سازنده ولی منزوی ٬سالت  2شدیدًا مورد تأیید قرار گرفته است.
4ـ نیوسام گفت نکات باال نشاندهنده مسائل موجود در پیشنویس ـکوباست .وی گفت این روش از
نظر آمریکا روش برخورد یک نهضت غیرمتعهد واقعی نیست.
5ــ سفیر بالوسکی در پاسخ گفت که با مضمون صحبتهای معاون وزیر کامًال موافق است .سـفیر
بالوسکی با اعتراف به این موضوع که بنا به دستور صحبت نمیکند و مطمئن است یک نظریه معتبر را ابراز
خواهد داشت به تشریح نظریات یوگسالوی با استفاده از اطالعاتی که برای سفارتش فرستاده شده بود ٬در
قبال پیشنویس ـکوبا پرداخت.
الف :اجالس وزیران دفتر هماهنگی نهضت غیرمتعهدها در ـکلمبو به بلگراد اطمینان داده بود کـه
اـکثریت کشورهای غیرمتعهد به اصل غیر بلوکه بودن واستقاللطلبی نهضت غیرمتعهدها وفادار میباشند.
ـکوباییها در تاـکتیکهای خود در ـکلمبو تغییراتی ایجاد کرده بودند و سند حاضر نقش مهمی را در مذاـکرات
هاوانا ایفا خواهد کرد .ولی پیشنویس ـکوبا روش دیگری را اتخاذ کرده با کمال پررویی مواضع ـکوبا را
درباره همه مسائل بیان داشته است .متن ـکوبایی که غیرمتعهدها را با شوروی در جبهه“ ضد امپریالیستی
”قرار میدهد ٬از نظر یوگسالوی کامًال غیرقابل قبول است .این پیشنویس چکیدهای از بحرانهای جهانی
بوده ٬تمام تقصیرها را به گردن آمریکا انداخته و تمام سپاس و قدردانیها را نسبت به“ نیروهای صلح
طلب و پیشرو ابراز داشته است ٬که این فرمولبندی نیز بر این یوگسالوی قابل پذیرش نیست.
ب :پیشنویس ـکوبا تعدادی از مواضع و عقاید مهم نهضت غیرمتعهدها را حذف نموده است ٬که
عبارتند از:
 (1جامعیت و قابلیت قبولی نهضت غیرمتعهدها در امور جهانی که تالشی است برای کم اهمیت جلوه
دادن نقش غیرمتعهدها(؛  (2هدف نهضت از ایجاد یک نظام جدید روابط بینالمللی بر اساس استقالل٬
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تساوی و NIEO؛  (3ماهیت غیر بلوکه نهضت غـیرمتعهدها؛  (4مـطابقت بـا اسـناد پـیشین جـنبش
غیرمتعهدها؛  (5نقش و هدف غیرمتعهدها ازتشنجزدایی که در روابط بین بلوکها به طور ضمنی بدان اشاره
شده بود ٬در حالی که یوگسالوی و اـکثریت نهضت غیرمتعهدهامیدانند که به رابطه بین دولتهای هر نظام یا
بلوک نیز مربوط میگردد؛  (6اصل مهم عدم مداخله در امور داخلی دیگران؛  (7دموکراتیزه کردن نهضت
غیرمتعهدها؛  (8دالیل مشکالت اقتصادی کشورهای کمتر توسعه یافته که خیلی فراتر از کیفرخواست
ـکوبایی علیه استعمار و امپریالیسم میرود؛  (9یک روحیه متعادل در قبال نقاط بحرانی جهان و حقوق
بشر ٬برخالف روحیه شدیدًا طرفدار شوروی که در پیشنویس ـکوبایی مندرج است.
ج :مهمترین نکته این است که مقامات یوگسالوی نمیخواهند بحث و مناظره پیرامون پیشنویس
ـکوبایی به منزله تضاد میان ـکوبا و یوگسالوی تلقی گردد .بلکه یوگسالوها میخواهند در مقایسه بـا
پیشنویس ـکوبا که در تضاد کامل با اعالمیه حاصل از گردهمایی دفتر هماهنگی جنبش غیرمتعهدها در
ـکلمبو و اسناد پیشین جنبش است ٬به حفظ و حراست از روش اصـیل غـیرمتعهد بـودن در جـنبش
غیرمتعهدها بپردازند .بالوسکی گفت که به نظر وی اـکثریت اعضای غیرمتعهدها حامی ایـن اهـداف
یوگسالوی هستند ٬و در این رابطه ٬هند ٬سریالنکا ٬نیجریه و اندونزی از متحدان اصلی به شمار میروند.
در صورتی که همپیمانان اصلی ـکوبا ٬افغانستان٬اتیوپی٬ویتنام ٬موزامبیک آنگوالخواهند بود .مصر نیز به
خاطر مشکالت خود حالت بیطرفی را اختیار کرده است .بالوسکی با نگرانی اظهار داشت که ممکن
است اوضاع داخلی سیاسی هند به تضعیف موضع نفوذی هند کمک نماید.
د :یوگسالوها برای نمایان ساختن نگرانی خود در پایتختهای مهم جنبش غیرمتعهدها در سطوح کلی
به تماس خواهندپرداخت .و پس از آن در صورتی که الزم باشد اصالحیههای ویژه و یا یک پیشنویس
جدید به وسیله یوگسالوها و دیگر میانهروهای جنبش پیشنهاد خواهد گردید .دفتر هماهنگی جنبش
غیرمتعهدها در ـکلمبو در سطح سفیران یک جلسه دائمی گشوده است و پیرامون این مسئله نیز کار خواهد
ـکرد .در هفته اول اوت ـکوباییها خواستار اصالحاتی در پیشنویس شدهاند و به نظر مقامات یوگسالوی
بحث و مناظره جنبش غیرمتعهدها در جلسه تدارکاتی وزیران جنبش نیز که یک هفته قبل از برگزاری
اجالس جنبش در هاوانا تشکیل میشود ٬ادامه خواهد داشت .تیتو در این رابطه تالشهای بسیاری به
خرج داده است .آنها امیدوارند که دیگر دولتهای محافظهـکار نیز سران دولت یا حکومتی خود را به هاوانا
بفرستند تا با تیتو همکاری نمایند .تیتو ٬و همه اعضای ریاست جمهوری یوگسالوی و دیگر رهبران ملی
در صورت لزوم به کار و سفر با یکدیگر خواهند پرداخت.
6ـ بالوسکی با ابراز قدردانی از نحوه برخورد مسئوالنه آمریکا ٬با جنبش غیرمتعهدها گفت کـه
امیدوار است که باز هم آمریکا نسبت به توانایی اـکثریت اعضای جنبش در ارائه یک روش و نتیجه منطقی
با ”حس اعتماد“ برخورد نماید .وی اذعان دارد که آمریکا حق دارد نگرانی خود را پیرامون مسائلی که
منافعش را به خطر میاندازد ابراز نماید ٬خصوصًا اینکه این اجالس ”در همسایگی“ این کشور یعنی در
هاوانا برگزار میشود .با این وصف ٬بالوسکی امیدوار است که آمریکا اقدامات خود را به طریقی انجام
دهد که به عنوان مداخله در امور جنبش غیرمتعهدها برداشت نشود ٬در غیر این صورت یوگسالوی و
دیگر محافظهـکاران با مشکالت بسیاری روبرو خواهند گردید .یوگسالوها شدیدًا تالش خواهند کرد که
از اتخاذ مواضعی که به ضرر آمریکاست اجتناب ورزیده شود ٬لیکن ممکن است در انتها مصالحههایی
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صورت گیرد که برای آمریکا تولید اشکال نماید.
7ـ معاون وزیر نیوسام خاطرنشان ساخت که آمریکا در رابطه باپیشنویس ـکوباابتدا وپیش از همه با
یوگسالوی سخن میگوید ٬چون معتقد است که آمریکا ویوگسالوی دارای منافع موازی میباشند .نیوسام
پس از یادآوری نکات مطروحه توسط بالوسکی گفت این وظیفه ماست که به عنوان نماینده آمریکا٬
نگرانی خود را نسبت به مواضعی که در امور جهانی اتخاذ شده و به ما مرتبط است ٬با کشورهای دیگر در
میان بگذاریم .ما بنا را بر آن نداریم که در شناخت و فلسفه جنبش مداخله نماییم ٬ولی مجبورخواهیم بود
با ملتهایی چند نگرانی خود را در میان نهیم تا مطمئن شویم که منافع ما تأمین گردیده است .ما از ارائه
عکسالعمل خودداری خواهیم کرد و از ایراد بیانات هیجانانگیز در مالءعام اجتناب خواهیم ورزید .ولی
با نزدیک شدن اجالس هاوانا فشار حاصل ازتوجه مطبوعات ما را مجبور به سخن گفتن خواهد کرد ٬مگر
اینکه دوستان ما در جنبش غیرمتعهدها بتوانند روحیه افراطی پیشنویس ـکوبا را به میانهروی تبدیل
نمایند.
 8ـ برای اطالع شما :مطالب باال برای استفاده واحدهایی است که برای آنها رونوشت ارسال شده است
به استثنای بلگراد .دستورات جداـگانه دیگری برای واحدهای منتخب دیگر ارسال خواهد گردید .پایان
ونس
برای اطالع شما.
سند شماره )(7

طبقهبندی :خیلی محرمانه

تاریخ 30 :تیر 58
از :وزارت خارجه واشنگتن دی ـ سی شماره 188761
رونوشت برای :مجمع گیرندگان مطالب مربوط به اقیانوس هند
مطلب ذیل در  28تیر به وزارت خارجه )برای اقدام( رونوشت برای آتن ٬ژنو ٬اسلو ٬رم ٬الهه ٬فرستاده
شد.
ابتدای نقل قول :از نمایندگی آمریکا در سازمان ملل ٬نیویورک 3059
وزارتخانه لطفًا برای مجمع گیرندگان مطالب مربوط به اقیانوس هند انتشار دهد
عطف به :الف ـ نمایندگی در سازمان ملل  ٬2843ب ـ نمایندگی در سازمان ملل  ٬2931ج ـ وزارتخانه
 ٬167419د ـ نمایندگی در سازمان ملل 3010
موضوع) :خیلی محرمانه( اقیانوس هند :تجدیدنظر و ارزیابی اجالس کشورهای ساحلی و غیرساحلی
در  13ـ  2ژوئیه
 1ـ )تمام متن خیلی محرمانه است(
2ـ خالصه :علیرغم تمایل اعضای فعال غیرمتعهدها برای بهرهبرداری از اجالس ژوئیه  1979که بنا
به درخواست سی و سومین مجمع عمومی سازمان ملل جهت ایجاد اقیانوس هند به عنوان یک منطقه صلح
تشکیل شده بود ٬اجالسهای مقدماتی کمیته اقیانوس هند نتوانست اختالف موجود بین اعضاء را از بین
ببرد .در جلسه ژوئیه بعضی از اختالفات برای بار دیگر ظاهر گردید .اـکثریت شرکتکنندگان خواستار
غیرنظامی شدن کامل و اقدامات عدم تکثیر تسلیحاتی شدند ٬ولی با مخالفت کشورهای همپیمان با
آمریکا از نظرامنیتی )چون استرالیا ٬ژاپن و یونان( و نیز هند روبرو شدند .تالشهای رئیس جلسه )فرناندو
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از سریالنکا( برای فرمولبندی قابل قبول سند نهائی در نتیجه مخالف سرسختانه تندروهایی چون عراق
با موافقت روبرو نگردید.
سند نهائی که بدون اتفاق نظر ”تصویب گردید“ از سی و چهارمین مجمع عمومی سازمان ملل تقاضا
دارد که تاریخ و زمان برگزاری کنفرانس را تعیین کند و چنین میپندارد که قرارداد نهائی در مورد ایجاد
اقیانوس هند به عنوان یک منطقه صلح به وجود خواهد آمد .آمریکا که تاـکنون در جلسه سمت نظارت
داشته ٬به وسیله فرناندو ریاست کمیته اقیانوس هند مورد تماس واقع خواهد شد وپس از آن تصمیم گرفته
خواهد شد که آیا باید در کارهای آتی کمیته و یا کنفرانس شرکت نماید یا خیر) .پایان خالصه(.
 3ـ زمینه قبلی :پس از مطرح شدن اقیانوس هند به عنوان یک منطقه صلح به وسیله سریالنکا در
اواسط سالهای  ٬1960این وظیفه یکی از نکات مقدس مورد بحث در نهضت غیرمتعهدها گردیده و
اجالس ژوئیه  1979کشورهای ساحلی و غیرساحلی نشانگر زنجیره تالشهایی است که درنظر دارد این
عقیده را واقعیت بخشد .ناراضی از ”پیشرفتهای“ حاصل در شش سال گذشته در نتیجه اجالسهای مکرر
پس از تشکیل کمیته مشترک اقیانوس هند در سازمان ملل در سال  1972که گزارشات ساالنه آن در
مجمع عمومی سازمان ملل نیزموردتوجه قرارمیگرفت٬اعضای فعال کمیته )چون ٬سریالنکا ٬پاـکستان٬
عراق ٬و ماداـگاسکار( سعی کردند این مسئله را با تشکیل یک کنفرانس در سال  1978خاتمه دهند .چون
در سی و سومین مجمع عمومی سازمان ملل در مورد تشکیل یک کنفرانس همهجانبه اتفاقنظر به دست
نیامد ٬بر اساس قطعنامه  3368تصمیم گرفته شد که در اواسط  1979یک جلسه تدارکاتی به وسیله
ـکشورهای ساحلی و غیرساحلی تشکیل گردد .سه جلسه کمیته اقیانوس هند در سال  1979نتوانست در
مورد ”اصول“ اقیانوس هند به عنوان یک منطقه صلح و یا گامهایی که برای به ”اجرا گذاردن“ الزم است
توافقی به دست دهد ٬و جلسه ژوئیه با یک پیشنویس سنگین برای تهیه سند اصلی آغاز به کار کرد .کلیه
شرکتکنندگان از اعضای کمیته )ـکشورهای منطقه اقیانوس هند ٬چین ٬ژاپن و یونان( بودند .از ”قدرتهای
بزرگ“ )آمریکا ٬شوروی ٬انگلیس ٬فرانسه( و ”استفادهـکنندگان مهم دریایی“ )چون کشورهای عضو
سازمان توسعه و همکاری اقتصادی( خواسته شد که در جلسه افتتاحیه سخنرانی نموده و در صورتی که
مایل باشند در جلسات دیگر نیز به عنوان ناظر حضور به هم رسانند .فنالند ٬اطریش و ویتنام نیز به
تقاضای خودشان به عنوان ناظر پذیرفته شدند.
 4ـ بحث کلی :پس از انتخاب به عنوان رئیس جلسه ٬فرناندو ریاست کمیته اقیانوس هند )نماینده
دائمی سریالنکا( محتاطانه به سخنرانـی افـتتاحیه پـرداخت )مـرجـع الف( کـه در آن مـنافع هـمه
شرکتکنندگان را در نظر گرفت ٬و در پایان خواستار توسعه اجالس اقیانوس هند و ظهور نهائی قرارداد
منطقه صلح گردید .ولی ٬همان دو نکته مورد اختالف قبلی این بار هم در مناظره ظاهر گردید ) 5ـ 2
ژوئیه( :حذف عبارت حضور نظامی ”قدرت بزرگ“ که هدف از آن آمریکاست و گزارش مطبوعات نیز
حاـکی از آن است که این کشور در حال افزایش قدرت نیروی دریایی خود در اقیانوس هند میباشد؛ و
تالش بعضی از اعضاء که در نظر دارند محدودیت پیشنهادی برای ”قدرتهای بزرگ“ را با اقـدامـات
منطقهای به منظور کاهش رقابت نظامی میان کشورهای منطقه همزمان سازند )مرجع ب( .بیانیه افتتاحی
آمریکا براساس منشور سازمان ملل پیرامون دریانوردی آزاد ٬و اقدامات فردی و یا جمعی دفاعی به
عنوان بیان صادقانه نظریات آمریکا تلقی گردید :بیانیه طوالنی هیئت نمایندگی روسی به ریاست مندیویچ
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نیز با همین عکسالعمل مواجه گردید ٬ولی به هنگام تهیه سند نهائی بیانیه هردو نماینده از طرف اعضاء
نادیده گرفته شد .اعضای محافظهـکار غیرمتعهدها مخالفت با اعـضای رادیکـال را در حـذف ”تـمام
جنبههای“ حضور نظامی قدرتهای بزرگ از اقیانوس هند ٬کاری مشکل میدانند .هندیها به خاطر
خودشان )یعنی انحراف توجه از عدم تکثیر تسلیحاتی منطقه و تسلط نظامی هند( به این بحث پیوستهاند٬
چین نیز فروگذار نکرد و اظهار داشت که سند نهایی باید به ”رقابت ابرقدرتها“ اشاره نموده و مذاـکرات
دوجانبه آمریکا و شوروی را ساختگی قلمداد بنماید .تالش پاـکستان برای باال بردن ”حسن سلوک“
منطقه به خاطر لجبازیهای هند ٬به طور چشمگیری با همدردی کمتر روبرو شد.
5ــ نتیجه :گروه ویژه اجالس نتوانست آـکوالدهای پیشنویس نهائی را در تاریخ  12ـ  5ژوئیه از بین
بردارد .تقاضای شوروی برای شرکت مورد قبول فرناندو واقع نشد و او قول داد که دائمًا با شوروی )و
آمریکا( برای دستیابی به یک فرمول مورد مشورت نماید ٬ولی از وی خبری نشد ٬تااینکه در دوروز آخر
اجالس با ”نکات موردتوافق“ ظاهرگردید .در آن زمان برای برداشتن موانع موجود در سر راه ”اصول“ و
به کار بسته شدن ”سند نهائی اقیانوس هند به عنوان منطقه صلح فرناندو نکات زیر را مطرح نمود“.
)الف( محدوده اقیانوس هند به عنوان منطقه صلح )پاراـگراف  :(14آغاز نقل قول :به پیروی از مفاد
قطعنامه  2832محدوده اقیانوس هند باید دربرگیرنده خود اقیانوس هند ٬زوائد طبیعی آن ٬جزایر آن
اقیانوس ٬بستر اقیانوس ٬کشورهای ساحلی و غیره ساحلی و منطقه هوایی آن باشد.
ـ ولی در مورد محدوده نهائی اقیانوس هند به عنوان یک منطقه صلح باید توافق حاصل گردد) .پایان
نقل قول(.
)ب( حضور نظامی قدرتهای بزرگ )پاراـگراف  :(15آغاز نقل قول ...:از قدرتهای بزرگ خواسته
میشود تا:
ـ )خیلی محرمانه( ٬کشورهای ساحلی و غیر ساحلی برای به دست آوردن یک فرمول مورد توافق
جهت حذف پایگاههای نظامی خود و )تأسیسات نظامی ٬تسهیالت لجستیکی ٬از بین بردن سالحهای
هستهای ودیگر سالحهای کشتار دسته جمعی و هرجنبه حضور نظامی خود به مشورت وگفتگوبپردازند.
)پایان نقل قول(.
)الف( و اقداماتی انجام دهند که هیچ یک از کشتیهای جنگی و هواپیماهای نظامی و دیگر نیروهای
نظامی از اقیانوس هند برای حمله و یا اعمال قدرت علیه حاـکمیت ٬تمامیت ارضی و استقالل کشورهای
ساحلی و غیر ساحلی اقیانوس هند بر اساس منشور سازمان ملل بهرهبرداری ننمایند.
)ب( با قدرتهای بزرگ در فعالیتهای نظامی خالف اعالمیه اقیانوس هند به عنوان یک منطقه صلح
همکاری ننمایند) .پایان نقل قول(.
)ج( از بین بردن سالحهای هستهای )پاراـگراف  :(17آغاز نقل قول:
ـ )الف( از کشورهای دارای سالحهای هستهای خواسته میشود که به ایجاد پایگاههای هستهای و
انجام آزمایشات هستهای در اقیانوس هند مبادرت نورزند.
ـ )ب( به همین ترتیب کشورهای ساحلی و غیرساحلی نیز نباید مبادرت به دریافت و یا وارد کردن
سالحهای هستهای در اقیانوس هند کرده ٬اجازه وارد شدن این گونه سالحها را نیز به وسیله قدرتهای
خارجی ندهند) ....پایان نقل قول(.
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ـ )ج( عدم استفاده از سالحهای هستهای )پاراـگراف  :(19آغاز نقل قول:
 ...کشورهای دارای سالحهای هستهای ٬جهت برقراری این منطقه امنیتی باید کشـورهای سـاحلی و
غیرساحلی را از عدم استفاده از سالحهای هستهای مطمئن سازند) .پایان نقل قول(.
ـ )د( نحوه به کارگیری )پاراـگراف  :(21آغاز نقل قول :این اجالس به سی و چهارمین جلسه مجمع
عمومی سازمان ملل پیشنهاد میکند که تاریخ و مکان کنفرانس اقیانوس هند را بنا به درخواست قطعنامه
مجمع عمومی به شماره  68/33تعیین کرده ٬از کمیته مشترک اقیانوس هند که باید به این منظور توسعه
یابد بخواهد که کار پیرامون کنفرانس و نیز اقدامات الزم برای عقد یک قرارداد بینالمللی که ممکن است
جهتاعالم اقیانوس هند به عنوان یک منطقه صلح همانگونه که در پاراـگراف  3قطعنامه  2832مجمع
عمومی بیان گردیده ٬ظاهر گردد ٬انجام دهد .این اجالس از مجمع عمومی میخواهد که به دعوت اعضای
دائمی شورای امنیت و استفادهـکنندگان مهم دریایی اقیانوس هند بپردازد ٬تا در کمیته مشترک توسعه یافته
شرکت جسته در تدارکات کنفرانس شرکت جویند) .پایان نقل قول(.
 6ـ نکات مورد توافق ”فرناندو“ برخالف بیانات افتتاحیهاش متمایل به مواضع تندروها بود .رئیس و
اـکثریت اعضای جلسه به هنگام تالش هم پیمانان )استرالیا ٬ژاپن و یونان( برای تغییر لحن بیانیه بـه
خصوص در مورد بندهای  14و  15و  19و مشارکتشان در جلسه ٬سرسختی بسیار نشان دادند .در مورد
انتقادهای هند از پاراـگراف  17ب ٬که خطرتفرقه در نهضت غیرمتعهدها را گوشزد میکرد ٬شرکتکنندگان
به هند اجازه دادند که در مورد مذاـکرات آینده متن پاورقی ایجاد نماید .این نوع ”دودوزه بازی“ سبب
بروز اعتراض از طرف ناظران همپیمان غربی گردید )همه آنها بجز فرانسه در جلسات حضور داشتند(.
عدم اتفاق نظر ”تصویب“ سند نهائی را بیمعنی جلوهـگر ساخت؛ بیانیه عدم ارتباط استرالیا همراه بـا
انتقادات ژاپن و یونان در گزارشی به همراه بیانیهای مبنی بر ”تصویب“ گزارش آمده است )مرجع ج(.
 7ـپیشگویی واظهارنظر :کمیته مشترک اقیانوس هند بار دیگر در ماه سپتامبر تشکیل جلسه خواهد
داد تا به تهیه پیشنویس تدارکاتی قطعنامه سی و چهارمین مجمع عمومی سازمان ملل در مورد زمان و
مکان برگزاری کنفرانس اقیانوس هند در پاراـگراف  21سند نهائی بپردازد .با آمریکا ٬شوروی و دیگر
ناظران حتمًا بوسیله فرناندو تماس گرفته و از آنها پرسیده خواهد شد که آیا مایلند در کارهای آتی کمیته
مشترک ٬کارهای مقدماتی برای تشکیل کنفرانس ٬و یا در خود کنفرانس شرکت نمایند یا خیر .علیرغم
رفتار بد اـکثریت غیرمتعهدها ٬استرالیاییها هنوز هم مایلند در کمیته بمانند و از آمریکا نیزمیخواهند که در
ـکارهای آتی این کمیته برای نشان دادن موضع غرب شرکت نماید .فرانسه حتمًا توسعه کمیته را تحریم
خواهد نمود .دیگر همپیمانان غربی نیز دنباله رو آمریکا خواهند بود .نحوه برخورد شوروی مبهم است؛
چون در تمام طول جلسه مندیویچ اعالم حمایت از منطقه صلح مینمود ٬ولی انتقادات بعدی او در مورد
نتایج حاصله سبب شد که شوروی تصمیم به عدم مشارکت بگیرد .تصمیم آمریکا مبنی بر شرکت در
جلسات آینده اقیانوس هند سبب خواهد شد که فشار مستقیم فقط متوجه آمریکا و نیروی دریایی آن
ـکشور در اقیانوس هند شود .از طرف دیگر ٬شرکت در کمیته به این معنی است که میتوان با گروههای
منطقه پیرامون موضوعات بحرانی چون تکثیر هستهای در آسیای جنوبی به توافق دست یافت .به عنوان
شرط اصلی آمریکا برای شرکت باید از فرناندو رئیس کمیته و دیگر اعضاء کمیته اقیانوس هند خواسته
شود که به اصل رأیگیری اتکاء شود ٬که در اجالس ماه ژوئیه این اصل رعایت نشده بود.
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تصحیح :در خط  15پاراـگراف سوم عبارت ”قطعنامه  “3368به عبارت ”قطعنامه  “33/68تغییر
یانگ
یابد.
سند شماره )(8

طبقهبندی :خیلی محرمانه

تاریخ 3 :مرداد 58
از :وزارت خارجه واشنگتن دی ـ سی .شماره 193073
به :مجمع گیرندگان مطالب مربوط به جنبش غیرمتعهدها
سفارت آمریکا در بریج تاون ٬تلآویو ٬دوبلین ٬لندن ٬پاریس ٬بن ٬رم ٬لوگزامبورگ ٬الهه ٬کپنهاک٬
بروکسل ٬اتاوا٬توکیو٬ـکانبرا ٬هیئت نمایندگی آمریکا در ناتو ٬سفارت آمریکا در مادرید ٬لیسبون ٬پکن٬
مکزیکو ٬بوگوتا ٬سن خوزه ٬ـکاراـکاس ٬برازیلیا ٬مانیل ٬بانکوک ٬استکهلم ٬وین ٬برن ٬بخارست ٬ـکابل٬
دمشق ٬الجزیره ٬دفتر حفاظت منافع در بغداد ٬سفارت آمریکا در ـکوتونو ٬برازاویل ٬دفتر حفاظت منافع
در هاوانا ٬سفارت آمریکا در آدیسآبابا ٬تریپولی ٬آنتناریو ٬ماپوتو ٬مسکو ٬سئول.
بروکسل به بخش جامعه اروپایی هم برسد ٬از نیوسام معاون وزیر.
موضوع :عکسالعمل آمریکا در رابطه با پیشنویس ـکوبا در اجالس هاوانا
 1ـ )تمام متن خیلی محرمانه است(
 2ـاز تمام واحدهای اقدامگرخواسته میشود که با مقامات مهم دولت میزبان خود تماس حاصل کرده
از آنها بخواهند که طبق دستورات ذیل در مورد پیشنویس ـکوبا عکسالعمل نشان دهند .چون ـکوباییها در
هفته اول ماه اوت آماده شنیدن نقطه نظرهای غیرمتعهدها هستند ٬ما باید بتوانیم نظریات خود را نیز از این
طریق اعمال نماییم .لطفًا گزارشات خود را تا آخر وقت اداری  30ژوئیه ارسال نمایید.
 3ـ ما مایل به مداخله در امور داخلی و بحثهای ایدئولوژیکی جنبش غیرمتعهدها نیستیم .بلکه همان
ـگونه که با مقامات یوگسالوی در میان گذاشته شد )تلگرام مرجع پاراـگراف  ٬(6تأـکید ما بر مسائلی است که
در رابطه با منافع آمریکا میباشد .آمریکا در نظر دارد در سپتامبر با اجالس غیرمتعهدها در هاوانا با یک
نگرش وسیع که منعکسکننده درک ما از غیر بلوکه بودن جنبش غیرمتعهدهاست برخورد نماید و طبیعتًا
امیدوار هستیم که غیرمتعهدها به ما پاسخ مثبت داده ٬مسائل را در رابطه با شایستگیهاشان در اجالس
مورد بررسی قرار داده ٬مواضع متعادلی را اتخاذ نمایند ٬که به حل مسائل مورد اختالف بینالمللی کمک
نماید.
 4ـ در همین رابطه ٬ماپیشنویس ـکوبایی را که دراین گردهمایی جهت دریافت نقطهنظرها بین اعضای
غیرمتعهدها پخش شده ٬چه از نظر معارفه و چه از نظر مواضع خاص کامًال غیرمفیدمیدانیم .در صورتی
ـکه این پیشنویس ـکوبایی به صورت کنونی و یا شبیه به آن مورد تصویب قرار گیرد ٬آمـریکا را بـه
برخوردهای سه سال قبل سوق خواهد داد ٬که سبب تیرهتر شدن روابط بین آمریکا و جهان سوم گردیده
بود .تالش برای حل مشکالت موجود در آفریقای جنوبی و خاورمیانه ٬و دستیابی به پیشرفت اقتصادی٬
در چنین جوی ممکن نیست و به شهرت و اعتبار جنبش غیرمتعهدها به عنوان یک نیروی سازنده و
مستقل حامی صلح مطمئنًا لطمه وارد خواهد شد.
5ــ به نظر ما اـکثریت اعضای غیرمتعهدها مایل نیستند که جنبش در نتیجه تالش ـکوباییها به برخوردی
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ـکشیده شود که آن را از نظر موضع با شوروی در یک طرف قرار میدهد ٬ماامیدواریم که اـکثریت اعضای
غیرمتعهدها ٬به خاطر خودشان تالش کنند که پیشنویس ـکوبایی به صورت سندی در آید که سیاستهای
واقعی غیر بلوکهای در آن منعکس شده باشد ٬که البته مورد قبول آمریکا نیز هست.
 6ـ آمریکا هدف مستقیم انتقادهای آمده در پیشنویس واقع گردیده است .به طور مثال ٬از دوباره
مطرح شدن متن راجع به ویتنام که صریحًا آمریکا را مقصر میشناسد ٬اظهار تأسف میکنیم .لحن بیانیه در
مورد هند و چین به خاطر تداوم اشغال ـکامبوج توسط ویتنامیها و فرار پناهندگان کامًال نادرست است.
 7ـ ما به همراه همپیمانان و دوستان خود از کشورهای پیشرفته و در حال پیشرفت مایل هستیم
نظریات خود را در رابطه با مسائل مطروحه در جنبش غیرمتعهدها بیان داریم .و از کشورهای غیرمتعهد
میخواهیم که با دیدی انتقادآمیز و در رابطه با منافع ملی خودشان ٬پیشنویس را مورد مطالعه و بررسی
قرار دهند .آنها باید به بررسی لحن بیانیه در مورد شرایط عینی و تأثیر آن بر تقویت روابط بینالمللی
مسالمتآمیز ٬نقش آن در حل مشکالت اقتصادی بینالمللی ٬کمک آن به باال رفتن میزان اعتبار و شهرت
جنبش غیرمتعهدها و نیز همگونی آن با اصول پذیرفته شده غیر بلوکه بودن پرداخته آن را مورد آزمایش و
بررسی قرار دهند.
 8ـ ما بار دیگر با غیرمتعهدها در مورد مسائلی که باید در اجالس مطرح گردد ٬مشورت خواهیم کرد.
لیکن در حال حاضر فقط آماده دریافت نقطهنظرهای دولتهای میزبان در مورد محتوای پیشنویس ـکوبا ـ
ـ به خصوص در زمینه برخورد آن با خاورمیانه ٬آفریقای جنوبی ٬آسیا ٬آمریکای التین ٬و مسـائل
پورتوریکو و مقبول بودن آنها نزد اعضای غیرمتعهدها هستیم.
 9ـ عالوه بر این مایل هستیم عکسالعمل کنونی خود را در رابطه باپیشنویس ـکوبایی با آنها درمیان
بگذاریم .بنابراین ٬همه مخاطبهای اقدامگر باید از تحلیلهای ارائه شده توسط معاون وزیر نـیوسام در
تلگرام مرجع ٬پاراـگراف  ٬3بدون ذـکر نام یوگسالوی استفاده نمایند .در صورتی که الزم بدانید٬میتوانید از
این تحلیل بدون ذـکرسندیت آن استفاده نمایید .در صورت تمایل میتوانید از پاراـگرافهای  8ـ  3باال و نیز
پاراـگراف  6با اشاره به مطالب مربوط به هند و چین و اوضاع آوارگان استفاده کنید .پس از دریافت
ـگزارشات و توصیههای شما راهنماییهای الزم را ارائه خواهیم کرد .گزارشات مفصل مداوم و تـوزیع
یکجانبه آنها در تمام دوره برگزاری اجالس در هاوانا برای این وزارتخانه مثمرثمر میباشد .لطفًا در تمام
ـگزارشهای خود قید کنید که به  IO/MLارسال شود.
 10ـ برای مخاطبهایی که در ذیل نام آنها ذـکر نشده است :سفارتها میتوانند از پاراـگرافهای  8ـ  3و
بیانات نیوسام در مورد یوگسالوی ٬در شرایط محلی مناسب استفاده نمایند .در اجرای این امر باید به
دولتهای میزبان خود خاطرنشان سازید که ما مایل نیستیم که آنها حتمًا با آمریکا در مورد مسائل مطروحه
درپیشنویس ـکوبایی موافق باشند ٬بلکه معتقدیم که نکات موردتوافق و مورد توجهی نیز وجود دارند که
به وسیله این بیانیه نشان داده نشدهاند و در نتیجه روابط بینالمللی را بد جلوه داده است .قطعًا ما نیز
میخواهیم که درزمینه سازندگی و حسن سلوک پیشنویس در سطح بینالمللی تاحد امکان هماهنگی به
وجود آید .در این مسیر نقش اعضای غیرمتعهدها در رابطه با تأثیر بینالمللی مهمتر از لحن یک سند یا
بیانیه است ٬و امیدواریم که هر یک از دولتهای میزبان نقش ویژه خود را ایفا نماید.
 11ـ برای بلگراد :با وجود اینکه یوگسالوی در نظریات خود بر مسائل ایدئولوژیک بیشتر از مسائل
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دیگر تأـکید دارد ٬ولی از نظر ما بین نظریات آمریکا و یوگسالوی توافق وجود دارد .شما باید گفتگوی
نیوسام با بالوسکی را در مورد نقطهنظرهای آمریکا پیرامون مسائل ویژه مورد مطالعه قرار دهید .در
صورتی که در مورد نقشههای یوگسالوی برای مبارزه علیه پیشنویس ـکوبایی و یا گفتگوهای مقامات
این کشور با دیگر کشورهای عضو جنبش غیرمتعهدها اطالعاتی به دست آورید ٬ما را در جریان امر قرار
دهید.
 12ـ برای دهلی نو ٬جاـکارتا ٬ـکلمبو ٬الـگوس :شما باید تأـکید ٬اعتماد و امید ما را به این مسئله که
میدانیم اـکثریت میانهروی کشورهای عضو جنبش غیرمتعهدها جنبه افراطی پیشنویس ـکوبایی را رد
ـکرده و به تهیه پیشنویسی که منعکسکننده آرمانهای واقعی غیر بلوکههاست کمک میکنند ٬نمایان
سازید .همچنین از این دولتها بخواهید که نگرانی ما را در مورد مذاـکراتی که اعضای آمریکایی در حال
حاضر در پیش دارند ٬درک نمایند.
 13ـ برای قاهره وتلآویو :ما مایل هستیم به طور مفصل به بحث پیرامون مسائل مربوط به خاورمیانه
با دولتهای میزبان پس از دریافت گزارش شما پیرامون عکسالعملهای مصر و اسرائیل بپردازیم.
 14ـ برای دوبلین ٬لندن ٬پاریس ٬بن ٬رم ٬لوگزامبورگ ٬الهه ٬ـکپنهاـک ٬بروکسل ٬اتاوا ٬توکیو و ـکانبرا:
دوبلین باید به توزیع بیانات نیوسام )پاراـگراف  3تلگرام مرجع( در سطح ریاست جمهوری 9ـــ ECایرلند
پرداخته از آنها بخواهید که آن را به عنوان عکسالعمل اولیه آمریکا نسبت به پیشنویس ـکوبا توزیع
نمایند .سفارتهای واقع در پایتختهای 9ـــ ECباید از اروپاییها بخواهند که با کشورهای تحت نفوذ خود
تماسهایی مانند تماسهای نیوسام بگیرند .امیدواریم که انگلیس و فرانسه نیز با دوستان آفریقایی متمایل به
انگلیس و متمایل به فرانسه چنین رفتاری بنمایند .در مورد محدودیت زمانی نیز با انگلیس و فرانسه
صحبت کرده و نیاز به اقدام فوری را بیان نمایید .ـکانبرا ٬اتاوا و توکیو نیز باید با دولتهای میزبان خود از
همین روش استفاده کرده ٬از آنها نیز بخواهند با کشورهای دارای رابطه نزدیک با خود رفتاری مشابه
داشته باشند و در مورد اجالس هاوانا با ما مشورت نمایند .از سفارتهای واقع در لندن ٬اتاوا و ـکانبرا
خواسته شده بود که در مورد ـکنفرانس ـکشورهای مشترکالمنافع در لوزاـکا همین اعمال را انجام دهند.
 15ـ برای نمایندگی آمریکا در ناتو :شما نیز تحلیل نیوسام در پاراـگراف  3تلگرام مرجع را تکثیر کرده٬
اظهار نمایید که این تحلیل نشانگر عکسالعمل مقدماتی آمریکا در رابطه با پیشنویس ـکوبایی است .ولی
در حال حاضر الزم نیست با ناتو خواستار هماهنگی شوید .چون نمیخواهیم که ناتو مـحل ایـجاد
هماهنگی در مورد اجالس هاوانا بشود .ولی اطالعات به دست آمده دربـاره هـرگونه عکسالعـمل
همپیمانان ما در ناتو را برای ما ارسال دارید.
 16ـ برای مادرید و لیسبون :گفتگوهای دوجانبه اخیر در این پایتختها حاـکی از آن بود که طرفین
تمایل داشتند به بحث و تبادلنظر پیرامون اجالس هاوانا )ـکه قرار است دولت اسپانیا و دولت پرتقال به
عنوان ناظر به آنجا دعوت شوند( و مسائل کلی غیرمتعهدها بپردازند .در مورد این مسئله در جلسه
مشاورهای که در واشنگتن بر سر آمریکای التین برگزار شده بود ٬با اسپانیاییها نیز بحث و گفتگو شد.
سفارتها باید خاطرنشان سازند که تبادلنظر در موردپیشنویس ـکوبا بخشی از همکاری الزم بین آمریکا
و دوستان اروپایی ما را تشکیل داده و ماامیدواریم که بتوانیم به هماهنگ نمودن اقدامات همپیمانان خود
در جنبش غیرمتعهدهابپردازیم .ما به خصوص خواهان برخورداری از نظریات و مساعدتهای اسپانیا و
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پرتقال در مورد آمریکای التین هستیم .تلگرام سپتامبر نشانگر نگرانی ما از حضور احتمالی پرتقال در
هاوانا در اجالس وزیران است.
 17ـ برای استکهلم ٬وین و برن :اروپاییهای بیطرف از موضع سیاسی و اخالقی مهمی در جنبش
غیرمتعهدها برخوردارند .ما امیدواریم که این دوستان اروپای غربی با آمریکا مشورت کرده و از نحوه
برخورد معاون وزیر نیوسام حمایت نمایند.
 18ـ برای بخارست :سفارت باید با خاطرنشان ساختن عکسالعملهای مقدماتی ما با رومانیها یادآور
شود که ما مایل به مداخله در امور جنبش نیستیم ٬ولی مایل هستیم در مورد مسائل خاص نگرانیهای خود
را ابرازداریم .باید در مورد نظریات رومانیها و عکسالعمل و تالشهای احتمالی دیپلماتیک آنها اطالعاتی
ـکسب کرده ٬برای ما گزارش نمایید.
 19ـ برای پکن :این سفارت نیز باید عکسالعمل ما را با مقامات خارجه مهم این کشور درمیان
بگذارد .در مورد نظریات چینیها پیرامون پیشنویس ٬اطالعاتی به دست آورید .ما مایلیم به دانیم چینیها
چگونه میخواهند با متن پیشنویس ـکوبایی مقابله نمایند.
ولی به هیچ وجه چنین وانمود ننمایید که میخواهیم به یک اقدام مشترک در مورد غیرمتعهدها دست
بزنیم.
 20ـ برای مخاطبهای آسیایی :از زمینه و اطالعات آمده در پاراـگراف  9استفاده کرده جویای نظریات
دولت میزبان خود باشید .آیا اعضای آسیایی در نظر دارند بحثهای اجالس جنبش غیرمتعهدها در مورد
هند و چین را فراتر از مسئله نمایندگی ـکامبوج برده ٬مسئله هند و چین و آوارگان را نیز به میان بکشند.
بسته به عکسالعمل دیگر آسیاییها و نتیجه کنفرانس ژنو راهنماییهای خود را برای شما خواهیم فرستاد.
 21ـ برای مکزیکو ٬بوگوتا ٬سن خوزه ٬ـکاراـکاس ٬بریج تاون ٬برازیلیا :از آنها بخواهید از نفوذ خود با
ـکشورهای آمریکای التین عضو غیرمتعهدها )آرژانتین ٬ـکوبا ٬ـگینه ٬جامائیکا ٬پاناما ٬پرو ٬ترینیداد( و
دیگر اعضا از قبیل )سورینام ٬بولیوی ٬ـگرانادا( استفاده کرده از آنها بخواهند که به تجدیدنظر در مورد
بخش آمریکای التینی پیشنویس به خصوص پیرامون پورتوریکو و مسائل امنیتی آمریکا بپردازند.
آمریکا امیدوار است که همکاران وی در آمریکای التین در مورد نظام بین کشورهای آمریکای التین با
پیشنویس ـکوبایی برخورد قاطع نشان دهند .تلگرام سپتامبر در مورد گفتگوی وزیر امور خارجه ونس با
وزیر خارجه مکزیک کاستاندا گزارش کرده راهنمایی نموده است.
 22ـ برای بوئنوس آیرس ٬پاناما ٬پورت آواسپاین ٬کینگستون ٬لیما :سفارتهای مذکور باید با استفاده
از مطالب پاراـگراف  21و بیانات معاون وزیر خارجه نیوسام اقدامات الزم را بنمایند.
 23ـ برای نمایندگی آمریکا در سازمان ملل و ژنو :در موقعیتهای مناسب نگرانی ما را در مورد
پیشنویس ـکوبایی با نمایندگیهای دیگر درمیان بگذارید .دیگر مقامات مهم نمایندگی آمریکا در سازمان
ملل نیز ممکن است بخواهند نارضایتی ما را منعکس ساخته خواستار میانهروی بیشتر بشوند .مایل
هستیم در مورد اجالسهای دفتر هماهنگی جنبش غیرمتعهدها در نیویورک که به گفته یوگسالوها برقرار
است ٬برای ما گزارشهایی ارسال نمایید.
 24ـ برای ـکابل ٬ـکاتونو ٬دمشق ٬الجزیره ٬برازاویل ٬هاوانا ٬آدیسبابا ٬بغداد ٬تریپولی ٬آنـتاناریو٬
ماپوتو :بنا به تشخیص وزارت امور خارجه این دولتهای میزبان با منافع آمریکا سرسختانه مخالفت
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ورزیده ممکن است ٬تالش ورزند تا جنبه افراطی پیشنویس ـکوبایی حتیاالمکان حفظ گردد .در صورتی
ـکه سفارتهای مزبور میدانند که در میان گذاشتن نگرانی ما با این دولتها میتواند در پیشبرد اهداف ما را
یاری دهد ٬میتوانید دست به اقدامات الزم بزنند .در مورد تاـکتیکهای این دولتها برای صدور بیانیه نهائی
غیرمتعهدها در صورت امکان اطالعاتی در اختیار ما قرار دهید .الجزیره احتماًال مایل است توصیههایی
در مورد نحوه مبارزه با دولت آمریکا بنماید.
 25ـ برای ـگابورون ٬یااونده ٬لیبرویل ٬بیسو ٬بانگول ٬ابیجان ٬نایروبی ٬مونروویا ٬نـیامی ٬داـکـار٬
خارطوم ٬موگادیشو ٬اوگادوگو ٬ـکینشازا ٬باماـکو :این دولتهای آفریقا اصوًال محافظهـکار بوده و در بسیاری
از مسائل به خصوص خاورمیانه و مسائلی چون حمایت از عضویت مصر در مجامع بینالمللی و مبارزه
علیه تالش اعراب برای برقراری معادله صهیونیزم و نژادپرستی کمک بسیار کردهاند .تداوم کمک آنها که
به نظر ما میتواند نتیجه ابتکارات ما در رودزیا و نامیبیا در چند ماه آینده باشد ٬میتواند تهدیدی جدی
علیه پیشنویس ـکوبایی باشد .به هنگام درمیان گذاشتن نظریات ما باید اظهار نمایید که ما از نقش ویژه
آنها در غیرمتعهدها و دیگر مجامع بینالمللی آـگاه بود .و از تالش آنها برای دفاع از منافع میانهروانه علیه
ـکوباییها و دیگر افراطیون طرفداری میکنیم .میتوانید از این دولتها بخواهید که با هماهنگ کردن تالش
خود بیشترین تأثیر را بر پیشنویس ـکوبایی بگذارند .سفارت واقع در مونروویا باید به رئیس جمهور
تولبرت اظهار دارد که ما برای رهبری وی در سازمان وحدت آفریقا اهمیت بسیار قائل هستیم.
 26ـ برای الپاز ٬پاراماریبو ٬تهران ٬اسالمآباد :اعضای جدید جنبش غیرمتعهد )با آغاز به کار کردن در
اجالس هاوانا( که در بعضی موارد از تغییرات درونی سختی رنج میبرند ممکن است ٬مایل به تجدیدنظر
پیرامون مواضع خود باشند .پیشنویس ـکوبایی آنها را وادار به تصمیمگیری سریع خواهد کرد .ما مایل به
تبادلنظر پیرامون آن دسته از مسائل غیرمتعهدها که مورد عالقه طرفین باشد بوده و نظریات آنها را به طور
عینی و با جدیت مورد بررسی قرار خواهیم داد .البته ما هم مایل هستیم که آنها نیز با ما همین طریقه را در
پیش گیرند .الپاز و پاراماریبو باید تالش خود را بر آمریکای التین متمرکز سازند .سفارت آمریکا در
ونس
تهران نیز میتواند با استفاده از مطالب باال بهرهبرداری الزم را بنماید.
سند شماره )(9
تاریخ 5 :مرداد 58
از :وزارت خارجه ٬واشنگتن دی ـ سی .شماره 194793
طبقهبندی :خیلی محرمانه
به :مجمع گیرندگان مطالب مربوط به جنبش غیرمتعهدها
سفارت آمریکا در آنکارا ٬برن ٬بوگوتا ٬برازیلیا ٬بریج تاون ٬بخارست ٬ـکاراـکـاس ٬الپـاز ٬لیسـبون٬
اسالمآباد ٬مادرید ٬مکزیکو ٬مونته ویدئو ٬پاراماریبو ٬ـکیتو ٬سن خوزه ٬استکهلم ٬تهران ٬وین
موضوع :حضور مقامات بلندپایه ـ اجالس جنبش غیرمتعهدها  /مجمع عمومی سازمان ملل متحد
 1ـ )تمام متن خیلی محرمانه است(.
 2ـ در رابطه با نزدیک بودن زمان اجالس جنبش غیرمتعهدها در هاوانا و تشکیل سی و چهارمین
جلسه مجمع عمومی سازمان ملل ٬الزم است که تعدادی از سران کشوری یا حکومتی و یا مقامات باالرتبه
دیگر پس از اجالس به نیویورک آمده در اجالس مجمع عمومی سازمان ملل شرکت نمایند .همچنین
نزدیکی جغرافیایی نیز ممکن است سبب شود که بعضی از آنها در حال رفتن و یا بازگشتن از اجالس در
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نظر داشته باشند در آمریکا توقفی داشته باشند.
 3ـ از واحدهای دیپلماتیک تقاضا میشود که در صورت اطالع داشتن پیرامون این توقفها وزارت
امور خارجه و  ASAPرا هر چه زودتر در جریان امر قرار دهند .ولی از واحدهای دیپلماتیک با تأـکید
خواسته میشود که این موضوع را با دولت میزبان در میان نگذاشته به هیچ وجه وانمود ننمایند که مالقاتی
ونس
نیز با وزیر امور خارجه ٬معاون رئیس جمهور و یا رئیس جمهور قرار است صورت بگیرد.
سند شماره )(10

طبقهبندی :خیلی محرمانه
تاریخ 8 :مرداد 58
به :وزارت امور خارجه در واشنگتن دی ـ سی
از :سفارت آمریکا در تهران شماره 8074
عطف به :الف ـ وزارتخانه  ٬193073ب 187420 -
موضوع :عکسالعمل ایرانیها نسبت به پیشنویس ـکوبایی در اجالس هاوانا
 1ـ )تمام متن خیلی محرمانه است(
 2ـ طبق دستورات آمده در مرجع الف مشاور سیاسی در  30ژوئیه با سرپرست سازمانهای بینالمللی
وزارت امور خارجه مهدی احساسی مالقات کرده و نکات مطروحه در پاراـگرافهای  3تا  8مرجع الف را و
نیز نگرانیهایی را که در پاراـگراف  3مرجع الف بدانها اشاره شده بود به وی گوشزد کرد .احساسی به مشاور
سیاسی پاسخ داد که چون ایران هنوز به عضویت تمام عیار جنبش غیرمتعهدها درنیامده است٬لذا ـکوباییها
خواستار اظهارنظر از این کشور پیرامون پیشنویس ـکوبایی نشدهاند .عالوه بر این دولت موقت ایران سعی
دارد ٬سیاستهای خود را در قبال بسیاری از مسائل و نیز آنها که بوسیله مشاور سیاسی مطرح شـده
مشخص سازد .بنابراین او یعنی احساسی در موقعیتی قرار ندارد که بتواند به طور رسمی نسبت به دعوت
مشاور سیاسی عکسالعملی نشان دهد.
 3ـ ولی ٬وی گفت که فقط به طور غیررسمی میتواند ابراز اطمینان نماید کـه ایـران در جـنبش
غیرمتعهدها با بررسی خصوصیات هر مسئله یک سیاست مستقل را دنبال خواهد کرد .وی اذعان داشت
ـکه در داخل جنبش غیرمتعهدها بلوکهای مختلفی وجود دارند که هر کدام از مواضع بسیار افـراطـی
برخوردار هستند .گاهی ”نیز ممکن است ایران متوجه شود که بر سر یک مسئله خاص با یکی از بلوکها
همعقیده شده است ٬ولی این به این دلیل نخواهد بود که ایران با آن بلوک پیمان بسته باشد ٬بلکه بررسی
مستقالنه مسئله باعث شده است که ایران به اتخاذ موضع خود همت ورزیده باشد.
 4ـاظهارنظر :ایران به دنبال انقالب فوریه هنوز سرگرم نظم و انضباط بخشیدن به وزارت امور خارجه
خود میباشد .به نظر ما احساسی وقتی از اظهارنظر پیرامون مسائل به مطروحه وسیله مشاور سیاسی به
این دلیل که دولت متبوع وی هنوز یک موضع رسمی پیرامون آنها اتخاذ نکرده امتناع ورزید ٬واقعیت را
اظهار میداشته است .در شرایط کنونی ٬به نظر ما موضع ایران در جنبش غیرمتعهدها و نیز در دیگر مجامع
بینالمللی ٬حداقل در آینده نزدیک منبعث از شخصیت رهبر هیئت نمایندگی خواهد بود .در صورتی که
وزیر امور خارجه یزدی حضور یابد ٬ما میتوانیم انتظار داشته باشیم که ایران نقش نسبتًا مسئوالنهای را
در قبال مسائل ایفا نماید ٬البته باید دید که ارزیابی منطقی ایران از منافع ملی خودش چیست .لیکن اـگر
رهبری هیئت نمایندگی ایران را شخص کمتجربهای یا شخصی که شیفته انقالب اسالمی است برعهده
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داشته باشد ٬میانهروی و پراـگماتیسم احتماًال از بین خواهد رفت.

لینگن

سند شماره )(11
تاریخ 9 :مرداد 58
از :وزارت خارجه واشنگتن دی ـ سی .شماره 198054
طبقهبندی :محرمانه
به :مجمع گیرندگان مطالب مربوط به جنبش غیرمتعهدها
سفارت آمریکا در بریج تاون ٬تلآویو ٬دوبلین ٬لندن ٬پاریس ٬بن ٬رم ٬لوکزامبورگ ٬الهه ٬کپنهاک٬
بروکسل ٬اتاوا ٬توکیو ٬ـکانبرا ٬نمایندگی امریکا در ناتو ٬سفارت آمریکا در مادرید ٬لیسـبون ٬پکـن٬
مکزیکو ٬بوگوتا ٬سن خوزه ٬ـکاراـکاس ٬برازیلیا ٬مانیل ٬بانکوک ٬استکهلم ٬وین ٬برن ٬بخارست ٬مسکو٬
سئول
عطف به :وزارتخانه 193073
موضوع :ارسال پیشنویس ـکوبایی اجالس هاوانا
 1ـ بسیاری از این وزارتخانه خواستهاند که متن کامل پیشنویس ـکوبایی برای آنها ارسال گردد .در
نتیجه ما هم به نوبه خود این متن  75صفحهای را برای همه مخاطبهای خود ارسال میداریم.
 2ـ چون این پیشنویس به طور محرمانه در اختیار ما قرار داده شده است ٬واحدها نباید بیاناتی مبنی
بر اینکه این پیشنویس در اختیار ما قرار دارد ٬بنمایند .واحدهای مستقر در ناتو ٬توکیو و ـکانبرا در
صورتی که از طرف دولتهای میزبان تقاضا شود میتوانند یک نسخه از پیشنویس را در اختیار آنها قرار
دهند .بخارست و واحدهای مستقر در غیر کشورهای ناتو که تقاضای دریافت این پیشنویس را کردهاند٬
در صورت تمایل دولتهای میزبان میتوانند آنها را به اعضای غیرمتعهدی که با آنها روابط نزدیک دارند
ارجاع دهند .این واحدها بدون دریافت تأییدیه قبلی از این وزارتخانه حق انتشار و توزیع این پیشنویس
ونس
را ندارند.
سند شماره )(12
تاریخ 19 :مرداد 58
از :وزارت خارجه واشنگتن دی ـ سی .شماره 199145
به :مجمع گیرندگان مطالب مربوط به جنبش غیرمتعهدها
سفارت آمریکا در بریج تاون ٬تلآویو ٬دوبلین ٬لندن ٬پاریس ٬بن ٬رم ٬لوکزامبورگ ٬الهه ٬کپنهاک٬
بروکسل ٬اتاوا ٬توکیو ٬ـکانبرا ٬نمایندگی آمریکا در ناتو ٬مادرید ٬لیسبون ٬پکن ٬مکزیکو ٬بـوـگـوتا٬
سنخوزه ٬ـکاراـکاس ٬برازیلیا ٬مانیل ٬بانکوک ٬استکهلم ٬وین ٬برن ٬بخارست ٬ـکابل ٬دمشق ٬الجزیره٬
دفتر حفاظت منافع در بغداد ٬سفارت آمریکا درـکوتونو ٬برازاویل ٬دفتر حفاظت منافع در هاوانا ٬سفارت
آمریکا در آدیسآبابا ٬تریپولی ٬آنتناریو ٬ماپوتو ٬مسکو ٬سئول
عطف به :وزارتخانه 193093
موضوع :بخشهای اقتصادی پیشنویس کوبایی در اجالس غیرمتعهدها و
ـکنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل
 1ـ )تمام متن خیلی محرمانه است(.
 2ـ تلگرام مرجع از مخاطبهای خود خواسته بود تا به ابراز نظر پیرامون جنبههای سیاسی پیشنویس
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ـکوبایی اجالس غیرمتعهدها بپردازند .آنچه در ذیل میآید تحلیل این وزارتخانه پـیرامـون بـخشهای
اقتصادی این پیشنویس است .در گفتگو با مقامات دولتهای میزبان خود میتوانید از این تحلیل استفاده
ـکرده ٬عالقه آمریکا را به باال بردن میزان همکاری بین کشورهای پیشرفته و در حال پیشرفت مورد تأـکید
قرار دهید و در ضمن عدم رضایت ما را از تالش نامساعد ـکوباییها در مورد لحن تضادآمیز و حاـکی از
برخورد این پیشنویس ابراز نمایید.
 3ـ بخش اعظم قسمت اقتصادی پیشنویس ـکوبایی تکرارکننده مطالبی است که در اجالس دفتر
هماهنگی جنبش غیرمتعهدها در ـکلمبو ٬اجالس وزیران  ARUSHAـگروه  77و در بیانیه شـماره 5
ـکنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل در مانیل مطرح شده بود که عبارت است ٬از تغییر در شرایط
تجارت به نفع کشورهای کمتر توسعه یافته؛ کارتلهای تولیدکننده؛ خرید بیشتر تولیدات کشورهای کمتر
توسعه یافته؛ مشخص شدن قیمت کاالها؛ افزایش کمکهای عمران رسمی؛ نظارت بر شرکتهای چـند
ملیتی؛ حاـکمیت بر منابع؛ و غیره.
 4ـ لیکن٬پیشنویس ـکوبایی این عقاید راطوری به کار میبرد که منجر به محکوم شدن بازاراقتصادی
ـکشورهای پیشرفته میگردد .این پیشنویس ارزش گفتگو و مذاـکره را ناچیز پنداشته اظهار میدارد که
”امپریالیسم مانع اصلی پیشرفت بوده و خواهد بود“.
5ــ نحوه گفتاری ـکوباییها را میتوان در نمونههای ذیل مشاهده نمود” .عدم موفقیت کنفرانس شماره
 5تجاری و توسعه سازمان ملل و رفتارهای ناجور و بسیط اتخاذ شده توسط بازارهـای اقـتصادی
ـکشورهای پیشرفته“ ٬به روایت ـکوباییها ٬به معنی این است که ”باید به دنبال راههای جدیدی باشیم) ٬خط
تأـکید آغاز میشود( که منحصرًا به گفتگوها و مذاـکرات پارلمانی کنونی متکی نباشد )پایان خط تأـکید( ٬تا
بتوان مبارزه کشورهای در حال پیشرفت را برای احقاق حقوق مشروع خود افزایش داد ٬.معلوم نیست که
منظور ـکوباییها چه میتواند باشد ٬لیکن به علت نقش رهبری ـکوبا در جنبش غیرمتعهدها و به طور کلی در
ـکشورهای در حال پیشرفت تأثیر این گفتارها چندان هم دلپذیر نمیتواند باشد.
 6ـ یکی از پیشنهادات اقتصادی جدید آمده در پیشنویس ـکوبایی خواستار ایجاد یک سیستم پولی
بینالمللی ٬منطقی و منصفانه است که به حذف )مابهالتفاوت پرداختهای کشوری کمتر توسعه یافته( کمک
ـکرده ٬نقش مسلط و ویژه بعضی از ارزها ـ ـ به خصوص دالر آمریکایی را ـ کاهش دهد و به ایجادتساوی
بین کشورهای پیشرفته و در حال پیشرفت درتصمیمگیریها منجر شود .عالوه بر این اظهارمیدارد که ”در
چهارچوب نهادهای پولی موجود نمیتوان این نظام پولی را برقرار ساخت .هنوز معلوم نیست که در چه
مجمعی بتوان این تغییر مهم را سبب شد ٬لیکن در مذاـکرات پیرامون آن ”باید همه کشورها به طور مساوی
به شرکت کامل بپردازند“ .این پیشنهاد حتی اـگر به وسیله کنفرانس تصویب شود ٬از نظر ما پایه قابل قبولی
برای آغاز مذاـکرات نمیتواند باشد .این چنین نظریات مبهم و عجیب سبب میگردد که نتوان مشکالت
اقتصادی قابل لمس را حل نمود.
 7ـ لحن خصمانه پیشنویس ـکوبا با روشنی و وضوح بیان میدارد که ـکوبا هنوز سعی دارد موجبات
برخورد شمال و جنوب را فراهم آورد ٬و طبق نتیجهـگیری ما اصول واقعی غیر بلوکه بودن را رعایت
نخواهد کرد .همانطور که قبًال بیان داشتیم این پیشنویس هاوانا را محل مناسبی برای برگزاری ـکنفرانس
ششم تجاری و توسعه سازمان ملل نمیداند.
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 8ـ تاـکنون ـکوبا تنها کشوری بوده است که به انجام یک دعوت رسمی برای برگزاری ـکنفرانس ششم
تجاری و توسعه سازمان ملل در سال  1982یا  1983در کشور خود مبادرت ورزیده است .این کشور
سعی داشت دعوت خود را مورد قبول ـکنفرانس پنجم تجاری و توسعه سازمان ملل که در مانیل برگزار
شده بود ٬واقع سازد .کنفرانس پنجم در مورد محل برگزاری کنفرانس بعدی تصمیمی اتخاذ ننمود ٬لیکن به
اتفاق آراء تصمیم گرفته شد که از مجمع عمومی سازمان ملل توسط دفتر تجارت و توسعه کنفرانس
خواسته شود که ”با توجه به“ پیشنهاد ـکوبا محل برگزاری کنفرانس بعدی را انتخاب نماید .این قطعنامه
همچنین به تأیید دوباره قطعنامه مصوبه مجمع عمومی سازمان ملل پرداخت که در آن گفته شد که هیئتهای
سازمان ملل باید در قرارگاههای مخصوص خود جلسات خود را برگزار کند )ـکه در مورد ـکنفرانس
تجاری و توسعه سازمان ملل محل برگزاری کنفرانس بعدی قطعًا باید ژنو بوده باشد( .لیکن امکان دارد که
در اجالس جنبش غیرمتعهدها ـکوباییها ٬اصرار بر قبول پیشنهاد خود داشته باشند و در جلسه بعدی دفتر
تجارت و توسعه کنفرانس که در ماه اـکتبر برگزار میگردد ٬به همین منظور حاضر شوند.
 9ـ به نظر ما درست نیست که در حال حاضر در اینباره تصمیمی اتخاذ شود .دفتر تجارت و توسعه
ـکنفرانس مجبور نیست به ارائه توصیههای خود تا اجالس بعدی که در پاییز  1980برگزار خواهد شد٬
بپردازد .عالوه بر این ـکوبا هنوز رهبری سه ساله خود را در جنبش غیرمتعهدها آغاز نکرده است .نتیجه
اجالس جنبش و نحوه رهبری ـکوبا پس از اجالس دالیلی ارائه خواهد کرد تا اعضای ـکنفرانس تجارت و
توسعه سازمان ملل براساس آنها بتوانند ٬مناسب بودن هاوانا و دیگر پایتختهای حاضر را به عنوان محل
برگزاری کنفرانس ششم تجارت و توسعه سازمان ملل مورد مطالعه قرار دهند.
 10ـ از واحدهای اقدامگر تقاضا میشود که عکسالعملها را در رابطه با نکات مطروحه باال تا آخر
وقت اداری سوم اوت گزارش نمائید.
 11ـ برای بلگراد :سفارت باید به دولت یوگسالوی خاطرنشان سازد که با استفاده از پاراـگراف 9
میتوان به متقاعد ساختن میانهروها در هاوانا و یا دوره بعد از برگزاری اجالس جنبش غیرمتعهدها
ونس
پرداخت.
سند شماره )(13
تاریخ 11 :مرداد 58
از :وزارت خارجه واشنگتن دی ـ سی .شماره 201137
طبقهبندی :سری
به :مجمع گیرندگان خالصه اطالعاتی
رونوشت برای :وزارت خزانهداری وزارت دفاع
لندن :برای ـگالسپی ٬پاریس برای نیکوالس مورفی ٬وزارت دفاع برای رنسام ٬سایر گیرندگان برای
روسای هیئتهای نمایندگی.
موضوع :خالصه اطالعاتی شماره  866ـ  11مرداد 1358
)پاراـگرافهای  1تا  10خیلی محرمانه(
 1ـ نهضت غیرمتعهدها :مصر در کنفرانس سران ـکشورهای غیرمتعهد در هاوانا مواجه بـا وضـع
دشواری است .مصر در کوشش برای اینکه در کنفرانس سران ـکشورهای غیرمتعهد در هاوانا به خاطر
امضای یک صلح جداـگانه با اسرائیل و کوتاهی در حل مسئله فلسطین محکوم نشود ٬ناـگزیر خواهد بود با
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یک نبرد شدیدی مواجه شود .ـکوبا به نوبه خود با توجه به احتمال شکست کوششی از سوی کشورهای
جبهه پایداری برای معلق گذاردن عضویت مصر در نهضت کشورهای غیرمتعهد خواستار اتخاذ روش
سرسختی در مقابل مصر شده است .کشورهای آفریقایی جنوب صحرا برای استراتژی مـصر اهـمیت
فوقالعاده دارند .این کشورها با معلق گذاردن مصر از نهضت کشورهای غیرمتعهد مخالفت میکنند ٬ولی
آنها در عین حال درباره معقول بودن پیمان مصر و اسرائیل نگرانند ٬زیرا این پیمان با آنچه که آنها مسئله
اساسی میدانند و مربوط به حقوق فلسطینیها میباشد عدول کرده و موجب ضعف اتـحاد آفـریقا و
ـکشورهای عربی گشته است .مصر در عین حال نمیتواند بر روی پشتیبانی رهبران نهضت کشورهای
غیرمتعهد ٬یعنی یوگسالوی و هند حساب کند.
 2ـ کشورهای جبهه پایداری به احتمال خواهند کوشید تا با تقاضاهای خود برای معلق گذاردن مصر
از نهضت کشورهای غیرمتعهد این کشور را درانزوای بیشتری قرار دهند .معذالک احتمال نمیرود که آنها
در این امر موفق شوند .سه اجتماع بزرگ بینالمللی از ماه ژوئن گذشته تاـکنون ثابت کردهاند که برای معلق
ـگذاردن مصر از هیئتهای بینالمللی که کشورهای عربی در آن جزو اقلیت به شمار میروند ٬عالقه کمتری
وجود دارد.
 3ـ شکست مبارزه تبلیغاتی و سیاسی جهت تعلیق مصر ٬کشورهای جبهه پایداری را وادار کرده است
تا از طریق محکوم کردن موافقتنامه ـکمپ دیوید و پیمان مصر و اسرائیل به عنوان ”نقض قطعنامههای
جنبش غیرمتعهدها و سازمان ملل متحد“ درباره مسئله فلسطین ٬مصر )و ایاالت متحده آمریکا( مورد
حمله قرار گیرند .این کشورها موفق شدند که در اجتماع دفتر هماهنگی نهضت کشورهای غیرمتعهد در
ـکلمبو پایتخت سریالنکا در ماه ژوئن گذشته مصر و آمریکا را محکوم کنند .معذالک در کنفرانس اخیر
سران کشورهای سازمان وحدت آفریقا تنها چیزی که نصیب آنها شده انتقاد غیرمستقیم از مصر بود.
 4ـ موضع سرسخت ـکوبا :ـکوبا ازاین تغییر تاـکتیک استقبال کرد .ـکوبانمیخواهد که ارتباط نزدیکی با
اقدام تعلیق مصر داشته باشد ٬زیرا با توجه به اختالف آراء درباره این مسئله ٬به منافع ـکوبا در تشکیل یک
اجتماع موفق سران کشورهای غیرمتعهد لطمه خواهد خورد .شکست مبارزه تبلیغاتی در کنفرانس ـکلمبو
)در سطح وزیران کمیته هماهنگی نهضت کشورهای غیرمتعهد( ـکوبا را وادار کرد تا دعوتنامهای برای
شرکت در اجالسیه هاوانا ٬برای سادات بفرستد و این اقدام کشورهای مخالف صلح با اسرائیل را بر آن
داشت تا ـکنفرانس سران نهضت کشورهای غیرمتعهد را به تحریم تهدید کنند.
5ــ ـکوباییها برای آرام کردن این کشورهای جبهه پایداری )و همچنین انتقاد از ایاالت متحده( در
پیشنویس اعالمیه نهائی کنفرانس هاوانا ٬لحن شدیدی را در محکوم کردن موافقتنامه ـکمپ دیوید و پیمان
مصر و اسرائیل به عنوان نقضکننده آشکار قطعنامههای ملل متحد و اعالمیههای نهضت کشورهای
غیرمتعهد و همچنین به عنوان مشوق کشور صهیونیستی به ادامه سیاست گسترشطلبانه و نژادپرستانه و
تبعیضآمیز و تجاوزکارانه ٬به کار بردند ٬در اعالمیه نهائی همچنین مصر به انحراف از سیاست کشورهای
غیرمتعهد و نادیده گرفتن حقوق فلسطینیها ٬متهم شده است.
 6ـ عالوه بر این ـکوباییها کوششهای مصر را درباره بحث در اطراف اعالمیه هاوانا قبل از تشکیل
جلسه سران ٬نادیده گرفتند .مصریها با آن بخشی از این قطعنامه که مربوط به خاورمیانه بود اظهار عدم
رضایت شدید کردند واز ـکوباخواستند تااین لحن توهینآمیز را دراعالمیه حذف کند .ـکوبا روشن ساخت
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ـکه قبل از تشکیل ـکنفرانس سران نهضت کشورهای غیرمتعهد هیچ گونه تغییری در لحن این اعالمیه
نخواهد داد.
 7ـتضعیف پشتیبانی آفریقاییها :خط اصلی دفاعی مصر همانا کشورهای آفریقایی است ولی اـکثریتی
از کشورهای آفریقای جنوب صحرا در حالی که با تعلیق مصر از تریبونهای بینالمللی مخالفند از آن
نگرانند که ابتکار سادات در مورد اسرائیل آنچه را که آنها قلب بحران خاورمیانه تلقی میکنند ٬یعنی اعاده
حقوق فلسطینیها و برقراری یک دولت مستقل فلسطینی حل نخواهد کرد.
 8ـ پطروس غالی وزیر امور خارجه مصر روز  30ژوئیه علنًا اخطار کرد که ”پیروزی“ مصر در
ـکنفرانس سران سازمان وحدت آفریقا لزومًا به معنی پیروزی در هاوانا نخواهد بـود ٬هـرچـند هـمه
ـکشورهای آفریقایی در عین حال اعضای نهضت کشورهای غیرمتعهد نیز میباشند.
 9ـ هیچگونه کمکی از رهبران کشورهای میانه رو برنمیآید .مصریها نمیتوانند برای دفاع از خود در
هاوانا بر روی پشتیبانی یوگسالوی و هند حساب کنند ٬مگر اینکه کوشش برای تعلیق مصر به عمل آید.
نقش رهبری یوگسالوی و هند در پشتیبانی از مصر در ـکنفرانس وزیـران کـمیته هـماهنگی نـهضت
ـکشورهای غیرمتعهد در ـکلمبو تضعیف شد .در این کنفرانس نه یوگسالوی و نه هند ٬هنگامی که از سوی
ـکشورهای عربی تحت فشار شدید قرار گرفتند ٬نخواستند تا برای انتخاب بین کشورهای عربی جبهه
پایداری و مصر تحت فشار قرار بگیرند.
 10ـ در چنین اوضاع و احوالی ٬یعنی کمبود پشتیبانی نیرومند از کشورهای مـیانهروی نـهضت
غیرمتعهدها و وضع متزلزل آفریقاییها ٬سادات در معرض تحقیر از سوی ـکنفرانس سران کشـورهای
غیرمتعهد و لطمات بعدی آن به حیثیت و اعتبار او قرار گرفته است .ولی سادات قبًال نیز ریسکهایی کرده
است و او ممکن است احساس اعتماد کند که حضور او و قدرت متقاعد ساختن او ممکن است ٬الاقل
نیروهایی را که انتقاد از سیاستهای او را پیش میبرند و مصر را به انزوا میکشانند ٬تضعیف کند.
 11ـ )خیلی محرمانه( نقض پیمان مصر و اسرائیل و سیاست اسرائیل :سفارت آمریکا در تلآویو
ـگزارش میدهد که دایان به نحو غیرمستقیمی از واینرمن به خاطر درمیان گذاردن نقض پیمان صلح
صحرای سینا از سوی مصر برای توجه کابینه ایراد گرفته است .در این پیمان تصریح شده است که فرودگاه
نظامی االریش باید به یک فرودگاه غیرنظامی تبدیل شود ٬ولی نظامیان مصری همچنان در عملیات این
فرودگاه نظامی فعال باقی ماندهاند و رادارهای راهنماییکننده را )غیر از رادارهای هشداردهنده( با افراد
خود مجهز کرده و یک اسکادران هلیکوپتر در آنجا نگه میدارند .وزارت دفاع اسرائیل این اوضاع را دو
ماه قبل به ایاالت متحده اطالع داده است ٬ولی اظهار اعتماد کرده است که ژنرال علی و وایزمن وزیر دفاع
اسرائیل میتوانند موضوع را روشن کنند .مصر مدعی است که سرگرم آموزش دادن غیرنظامیان است که
باند فرودگاه را در دست بگیرند .سفارت آمریکا در تلآویواظهارنظر کرده است که در نتیجه بیماری بگین
و بستری شدن او در بیمارستان ٬دایان ممکن است نفوذ و اعتبار خود را بار دیگر در شورای امنیت ملی در
امور دفاعی و سیاست خارجی تحمیل کند وایزمن را از میدان بدر برد.
 12ـ بدون طبقهبندی
 13ـ )خیلی محرمانه( مطبوعات مصر درباره بگین :سردبیر روزنامه مصری الجمهوریه در تاریخ اول
اوت بار دیگر بگین را مورد حمله قرار داد .او گفت صلح به نفع اسرائیل نیست .او افزود که گزارشهای
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مربوط به بیماریهای بگین ایمان مرا به خدا محکمتر میکند .آترتون سفیر آمریکا قصد دارد توجه حسنی
مبارک ٬نایب رئیس جمهوری را به این مقاله جلب کند.
 14ـ بدون طبقهبندی
 15ـ )سری( مصر و لهستان؛ یک بازرگان اروپایی به سفارت آمریکا در ورشو گفته است که او سرگرم
مذاـکره با حکومت لهستان برای فروش لوازم یدکی میگ  17و  19و  21به مصر میباشد .تجهیزات
الکترونیکی شوروی و موتورهای دیزل جهت تانکها به طوری که معلوم شده است در ایـن فـروش
پیشنهادی گنجانده شدهاند .این بازرگان مدعی است ٬که مقامات لهستانی گفتهاند که فروش این اقالم از
نظر شوروی بالمانع است.
 16ـ )خیلی محرمانه( سوریه ٬قتل افراد علوی :سفارت آمریکا از دمشق گزارش میدهد که یک
پزشک برجسته متعلق به فرقه علوی روز  31ژوئیه در دمشق به قتل رسیده است .به موجب این گزارش٬
این پزشک درجه سرهنگی در ارتش دارد و به موجب یک گزارش او از خویشاوندان حافظ اسد رئیس
جمهور سوریه است .این حمله ٬نخستین حادثه مشابهی است که از آغاز ماه مبارک رمضان در سوریه
اتفاق افتاده است .الزم بتوجه است که مخالفان سنی رژیم سوریه در این کشور مدعی شدهاند که آنها در
ماه مبارک رمضان از حمله علیه افراد وابسته به فرقه علوی خودداری خواهند کرد.
ونس
 17ـ بدون طبقهبندی
سند شماره )(14
تاریخ 31 :مرداد 58
از :وزارت خارجه واشنگتن دی ـ سی .شماره 220059
طبقهبندی :خیلی محرمانه
به :مجمع گیرندگان مطالب مربوط به جنبش غیرمتعهدها
رونوشت برای :سفارت آمریکا در تلآویو
نمایندگی آمریکا در سازمان ملل ٬نیویورک
موضوع :اجالس نهضت غیرمتعهدها در هاوانا ـ صهیونیزم و نژادپرستی
 1ـ )تمام متن خیلی محرمانه است(
 2ـ در تماسهایی که بین واحدها و دولتهای میزبان در رابطه با پیشنویس ـکوبایی و اجالس جنبش
غیرمتعهدها برقرار میشود درخواست میگردد که شما قویًا تأـکید کنید که اـگـر در اجـالس جـنبش
غیرمتعهدها دوباره روی معادله صهیونیزم و نژادپرستی تأـکید شود عکسالعمل سیاسی فوقالعاده منفی
در اینجا )واشنگتن( به دنبال خواهد داشت و از نکات ذیل باید استفاده کنید:
ـ ـ تکرار مکرر رابطه بین صهیونیزم و نژادپرستی در پیشنویس ـکوبایی نمونه فاحشی از صـفت
برخوردگرایی و غیرواقعی جلوه دادن حقایق توسط این بیانیه است.
ـ ـ تأیید مکرر معادله صهیونیزم و نژادپرستی در اجالس هاوانا سبب خواهد شد که بیگانگان به مفهوم
درستی از جنبش غیرمتعهدها دست پیدا ننمایند ٬و سبب خواهد شد که آمریکا نتواند در تالش خود برای
دادن بهای الزم به نظریات مشروع جنبش غیرمتعهدها و مقاصد آن موفق باشد و با ابراز همدردی به آنها
پاسخ دهد.
ـ ـ در اجالس دفتر هماهنگی جنبش غیرمتعهدها در سال  1978در بلگراد به معادله صهیونیزم و
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نژادپرستی اهمیت چندانی داده نشده بود و برخورد آمریکا با این نظریه نیز مثبت بود.
ـ ـ از نظر ماپیدایش دوباره معادله صهیونیزم و نژادپرستی درست در زمانی که اسرائیل در حال خروج
از سرزمینهای اشغالی صحرای سیناست و وارد مرحـله مـذاـکـره بـا مـصر در جـهت خـودمختاری
فلسطینیهاست ٬نامناسب و نامساعد است .ذـکر مجدد معادله صهیونیزم و نژادپرستی در این مرحله زمانی
تنها اوضاع را پیچیدهتر کرده ٬مانعی در راه تالش برای ایجاد صلح پدید میآورد.
ـ ـ به همین علت ٬ما امیدواریم که اعضای جنبش غیرمتعهدها به معادله صهیونیزم و نژادپرستی به
عنوان یک عامل واردکننده لطمه به اهداف مشترک خود نگریسته در اجالس هاوانا و بیانیه نهائی از آن
حرفی به میان نیاورند.
 3ـ برای مخاطبهای آفریقایی :در گفتگوی خود با دولتهای میزبان دربـاره مـعادله صـهیونیزم و
نژادپرستی ٬همانگونه که در تلگرام دولتی به شماره  216829و دیگر تماسها خاطرنشان گردید ٬از شما
تقاضا میشود که عکسالعمل شدید سیاسی مردم آمریکا را دارای تأـکید و اهمیت بسیار جلوهـگر نمایید.
 4ـ برای واحدهای مستقر در کشورهای عربی ٬جاـکارتا و ـکواالالمپور:پیشنهادمیشود که شما هم به
تناسب موضوع از نکات باال استفاده نمائید .لیکن طوری این موضوع را مطرح نمایید که دولت میزبان در
مورد حساسیت سیاسی اینجا در رابطه با معادله صهیونیزم و نژادپرستی و مشکالتی که ممکن است در
نتیجه آن برای آمریکا ایجاد شود ٬به ورطه اشتباه سوق داده نشود.
ـکریستوفر

سند شماره )(15
طبقهبندی :خیلی محرمانه
از :وزارت خارجه واشنگتن دی ـ سی .بشماره 220561
تاریخ 11 :مرداد 58
به :مجمع گیرندگان مطالب مربوط به جنبش غیرمتعهدها
رونوشت برای :سفارت آمریکا در تلآویو
نمایندگی آمریکا در سازمان ملل ٬نیویورک
عطف به :وزارتخانه 220059
موضوع :اجالس غیرمتعهدها در هاوانا ـ صهیونیزم و نژادپرستی
 1ـ تمام متن خیلی محرمانه است.
 2ـ جهت استفاده از تلگرام مرجع ٬واحدهایی که تا به حال موفق نشدهاند در این زمینه با وزارتهای
امور خارجه در کشورهای میزبان تماس حاصل نمایند ٬باید موضوع بند سوم را که با عـبارت )بـه
صهیونیزم نژادپرستی اهمیت چندانی داده نشده بود...الخ (.آغاز میشود حذف نمایید.
ـکریستوفر
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سند شماره )(16

طبقهبندی :خیلی محرمانه
به :وزارت خارجه واشنگتن دی ـ سی.

تاریخ 1 :شهریور 58
از :سفارت آمریکا در تهران شماره 9384
رونوشت برای :سفارت آمریکا تلآویو
نمایندگی آمریکا در سازمان ملل وزارتخانه لطفًا به مجمع گـیرندگان مـطالب مـربوط بـه جـنبش
غیرمتعهدها انتقال دهد .با قید فوریت.
عطف به :وزارتخانه 220059
موضوع :اجالس غیرمتعهدها در هاوانا ـ صهیونیزم و نژادپرستی
 1ـ )تمام متن خیلی محرمانه است(.
 2ـ کاردار در مالقات خود با وزیر امور خارجه دکتر یزدی در  22اوت به گفتگو پیرامون پیشنویس
ـکوبایی و تأـکید دوباره آن بر معادله صهیونیزم و نژادپرستی پرداخت.یزدی با این سؤال که شما در رابطه با
این معادله چه اعتراضی میتوانید داشته باشید ؟ ”عکسالعمل نشان داد و به سخنرانی پیرامون سیاست
دوگانه آمریکا درباره فعالیتهای آن کشور نسبت به اسرائیل و لبنان و بخصوص شیعیان لبنان که آماج
حمالت اسرائیل در جنوب لبنان واقع شدهاند ٬پرداخت .وی گفت ایران نمیتواند نسبت به این سیاست
نژادپرستانه آشکار که هدفش نابودی جامعه شیعیان لبنان است بیتفاوت بماند .وی گفت ایران پیرامون
این مسئله مطرح شده در پیشنویس ـکوبا موافقت دارد گرچه در مورد مسائل دیگری که منجر به انحراف
در اهداف واقعی غیر بلوکه بودن میشود از سیاست مستقلی پیروی خواهد کرد.
 3ـ در مورد موضع آمریکا نسبت به حمالت اسرائیل بحث طوالنی پیش کشیده شد ٬ولی یزدی به این
بهانه که آمریکا با این مسئله به طور منصفانه برخورد نکرده است از موضع خود پایین نیامد .در مورد
معادله صهیونیزم و نژادپرستی اسرائیل یزدی نظریات ثابتی داشت که به هیچ وجه قابل تزلزل و تغییر نبود.
از طرف ایران نمیتوان در کنفرانس جنبشغیرمتعهدها پیرامون معادله صهیونیزم و نژادپرستی انـتظار
ـکمک و مساعدت داشت .لیکن ما نسبت به مواضع ایران در قبال دیگر مسائل مطروحه در پیشنویس
ـکوبایی خوشبین هستیم .و واقعیت این است که به گفته خود یزدی او با همه مسائل مطرح شده در
لینگن
پیشنویس ـکوبا موافق نیست.
سند شماره )(17
تاریخ 2 :شهریور 58
از :وزارت خارجه واشنگتن دی ـ سی .شماره 22310
طبقهبندی :خیلی محرمانه
به :مجمع گیرندگان مطالب مربوط به اقیانوس هند
رونوشت برای :نمایندگی آمریکا در سازمان ملل ٬نیویورک
سفارت آمریکا در مسکو
عطف به :الف ـ وزارتخانه  ٬200240ب ـ وزارتخانه 167419
موضوع :موضع آمریکا در مذاـکرات اقیانوس هند.
 1ـ در بیست و یکم اوت شورویها به انتقاد آشکار از مواضع آمریکا در مذاـکرات اقیانوس هـند
پرداختند .یکی از مقاالت پراودا آمریکا را متهم به ایجاد وقفه در غیرنظامی کردن اقیانوس هند علیرغم
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موافقتنامههای ـکنفرانس وین نموده است .پراودا گفته است که ما در مالقات اخیر خود با مقامات شوروی
خواستار از سرگرفته شدن مذاـکرات نبودهایم.
 2ـ مخاطبهای اقدامگری که کشورهای میزبانشان نمایندگانی برای اجالس جنبش غیرمتعهدها در
هاوانا میفرستند ٬باید نقطهنظرهای ما را درباره مذاـکرات اقیانوس هند برای وزارتهای امور خارجـه
)ـکشورهای میزبان( روشن نمایند تا قبل ازافتتاح جلسه دفتر هماهنگی جنبش غیرمتعهدها در 28اوت از
آنها باخبر شده باشند.
ـ ـ آمریکا مایل است از رقابت نظامی آمریکا و شوروی در اقیانوس هند اجتناب ورزد و ما نیز موافق
اظهارات کشورهای اقیانوس هند مبنی بر اینکه اقیانوس هند نباید صحنه مسابقات تسلیحاتی بـاشد
هستیم.
ـ ـ در اوائل  1977آمریکا به ابتکار خود در مذاـکرات دوجانبه شوروی پیشنهاداتی کرد تا از طریق
آنها به گسترش رقابتآمیز حضور نظامی آمریکا و شوروی در اقیانوس هند خاتمه داده شود .بین ژوئن
 1977و فوریه  1978چهار دور از این مذاـکرات انجامشد .متأسفانه در اثناء مذاـکرات شوروی حجم
نیروی دریایی خود در اقیانوس هند را در رابطه درگیری خود در شاخ آفریقا افزایش داد .این عمل سبب
به تعلیق درآمدن مذاـکرات گردید ٬و مسائل حل نشده اقیانوس هند تالش برای از سرگرفته شدن مذاـکرات
را مشکل نموده است.
ـ ـ در مالقات اخیر بین رئیس جمهور ـکارتر و برژنف موافقت شد که نمایندگان دو کشور برای از
سرگرفته شدن مذاـکرات ٬مالقات نمایند .طبق این موافقت ٬سفیر رالف ارل سرپرست هیئت نمایندگی
اقیانوس هند در  20ژوئیه با همتای خود سفیر ل .ی .مندیویچ در واشنگتن مالقات نمود .در این مالقات
موقعیت مذاـکرات و آینده از سرگرفته شدن مذاـکرات مورد بررسی قرار گرفت .از طرف آمریکا پیشنهاد
شد که مالقات دیگری بین سران هیئت نمایندگی دو کشور در پاییز صورت گیرد .مقامات شوروی از این
روش ابراز نارضایتی کردند ولی گفتند این پیشنهاد را حتمًا مورد بررسی قرار خواهند داد.
ـ ـ بیانات عمومی اخیر پراودا در مورد وضعیت مذاـکرات اقیانوس هند نتوانسته است بـه بـهبود
مذاـکرات دیپلماتیک بین طرفین منجر گردد .ولی ما حاضر هستیم به تماسهای خود با شوروی ادامه دهیم
ـکریستوفر
تا مذاـکرات رسمی از سرگرفته شود.
سند شماره )(18

طبقهبندی :سری
به :تمام واحدهای دیپلماتیک

تاریخ 3 :شهریور 58
از :وزارت خارجه واشنگتن دی ـ سی .شماره 223273
فقط برای سفیر یا کاردار
موضوع :روابط ـکوبا و شوروی
 1ـ در رابطه با تالشهای تهاجمی ـکوبا جهت سلطه بر نهضت غیرمتعهدها ٬و در رابطه با دنباله اجالس
غیرمتعهدها در هاوانا در جستجوی راهی هستیم ٬تا از طریق آن توجه بینالمللی را به وابستگی اقتصادی
و نظامی ـکوبا به شوروی و تشابه سیاست خارجی این دو کشور جلب نماییم .ما سعی داریم سفارتها را با
وسایل و لوازم مورد نیاز جهت استفاده در کشورهای میزبان مجهز سازیم که حوزه روابط و وابستگی
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اقتصادی نظامی ـکوبا به شوروی در به اجرا درآوردن سیاستهای خارجی ٬سهیم بودن هر دو کشور مزبور
در استفاده از تسهیالت سمعی بصری بینالمللی ٬حضور شوروی در ـکوبا ٬و نقش ـکوباییها به عنوان
نفوذـکنندگان روسی در صحنه بینالمللی و بسیاری از کشورهای خـاص را روشـن سـازند .آژانس
بینالمللی ارتباطات نیز در گسترش این موضوعات همیاری خواهد نمود.
 2ـ جهت کمک به وزارتخانه در این کار پاسخ مخاطبین در مورد نکات زیر مورد نیاز است:
)الف( یک چنین اطالعاتی به چه صورت به بهترین وجه خواهد توانست مورد استفاده در کشور شما
قرار گیرد .حتمًا میدانید که در بعضی از کشورها استفاده از این اطالعات میتوانـد بـیحاصل و یـا
خصومتبرانگیز باشد و شاید کشورهایی باشند که ما فقط باید به طور محرمانه حکومتهایشان را مطلع
سازیم و یا اینکه این اطالعات را از طریق یک کشور سوم و نه از طریق کانالهای عمومی در اختیار کشور
مورد نظر قرار دهیم.
)ب( چه نوع اطالعاتی برای دولت و مردم میزبان شما مفیدتر میباشد.
)ج( تأثیر یک چنین تالشی بر سیاستها و یا مواضع دولت میزبان شما در حوزه بینالمللی چه میتواند
باشد.
)د( در رابطه با روابط ـکوبا ـ شوروی که کشور میزبان شما را نیز درگیر میکند ٬به نظر شما استفاده از
چه نوع اطالعاتی میتواند موجب مستحکمتر شدن روش ما در کشور میزبان شما و جاهای دیگر شود.
در صورتی که دالیلی حاـکی ازاختالف و تضاد سیاست بین ـکوبا و شوروی که بر کشور میزبان شما تأثیر
میبخشد نیز وجود داشته باشد ٬لطفًا این نکات را هم اظهار دارید.
 3ـ جوابهایتان نباید دیرتر از  31اوت برسند .در فرمولبندی پاسخها میتوانید با سیا و مسئول روابط
عمومی مشورت کنید ٬ولی توزیع این پیام و آـگاهی درباره این عمل در هر واحد باید با محدودیت باشد.
ـکریستوفر
واضح است که واحدها نباید این اطالعات را در اختیار دولتهای میزبان خود قرار دهند.
سند شماره )(19
تاریخ 3 :شهریور 58
از :وزارت خارجه واشنگتن دی ـ سی .شماره 223445
طبقهبندی :محرمانه
به :مجمع گیرندگان مطالب مربوط به جنبش غیرمتعهدها
سفارت آمریکا در آنکارا ٬برن ٬بوگوتا ٬برازیلیا ٬بریج تاون ٬بخارست ٬ـکاراـکاس ٬اسالم آباد ٬الپاز٬
لیسبون ٬هلسینکی ٬مادرید ٬مکزیکو ٬مونته ویدئو ٬پارماریبو ٬ـکیتو ٬سن خوزه ٬استکهلم ٬تهران ٬وین
عطف به :وزارتخانه 194791
موضوع :عبور مقامات عالی رتبه شرکتکننده در اجالس جنبش غیرمتعهدها از آمریکا
 1ـ این وزارتخانه گزارشهای پراـکندهای پیرامون عبور و یا توقف مقامات عالیرتبه شرکتکننده در
اجالس غیرمتعهدها در هاوانا در تاریخ  7ـ  3سپتامبر به هنگام عزیمت یا مراجعت از اجالس در آمریکا
دریافت نموده است .از مخاطبها تقاضا میشود به بررسی پاسخهای خود در رابطه با تلگرام مرجع )همین
موضوع( پرداخته سریعًا اطالعات جدید خود را برای ما گزارش نمایند.
 2ـ پاسخها باید حداـکثر تا آخر وقت اداری سهشنبه 28اوت )به وقت واشنگتن( برای ما سریعًا ارسال
ـگردد .پاسخها باید حاوی مشخصات تلگرام مرجع مربوط به خود باشند.
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 3ـ تقاضا میشود فقط پاسخهای مثبت را ارسال نمایید.

ـکریستوفر

سند شماره )(20
تاریخ 5 :شهریور 58
از :وزارت خارجه ٬واشنگتن دی ـ سی .شماره 224860
طبقهبندی :خیلی محرمانه
به :دفتر حفاظت منافع آمریکا در هاوانا
رونوشت برای :تمام واحدهای دیپلماتیک
موضوع :نحوه برخوردها در آغاز اجالس غیرمتعهدها در هاوانا ) 3ـ  7سپتامبر(
 1ـ )تمام متن خیلی محرمانه است(.
 2ـ جلسات مقدماتی در سطح سفرا و خبرگان در  28ماه اوت آغاز میگردد .ظاهرًا مـیانهروها
سؤاالت ایدئولوژیک را از قبل آماده کرده در تالشند تا فعالیت ـکوباییها را برای جلب حمایت جنبش
غیرمتعهدها از سیاستهای شوروی خنثی نمایند .ولی موضع آنها در قبال مسائل مورد نگرانی آمریکا هنوز
روشن نیست.
 3ـ پیشنویس کامًال نامتعادل ـکوبایی موجبات مخالفت همهجانبه ٬انحراف ٬و دیپلماسی شدید را در
بین اعضاء غیرمتعهدها فراهم آورده است .اعضاء آمریکای التین ٬آسیایی٬آفریقایی و یوگسالوی فعاالنه
سعی دارند به مسائل مورد نظر خود پرداخته روشهایی را به وجود آورند که موجب محدود شدن آزادی
عمل ـکوبا به عنوان رئیس جنبش غیرمتعهدها ) (1979بشود .هنوز نمیدانیم نتیجه این فعالیتها چه بوده
است ٬ولی قرار است از طرف ـکوباییها در یکی دو روز آینده یک پیشنویس دیگر انتشار یابد.
 4ـ از نظر دیپلماتیک ما در حال انجام امور زیر هستیم :الف( از اعضاء آمریکای التین میخواهیم که
خود را سازماندهی کرده برای دوبار نوشته شدن و تغییر لحن بیانیه در مورد مسائل نیمکره خود تالش
نمایند؛
ب( از آفریقاییهامیخواهیم که در مورد مسائل آفریقای جنوبی و خاورمیانهای به خصوص عضویت
مصر تالش و همکاری خود را مبذول نمایند؛ )پ( از همه کشورهای غـیرمتعهد و هـمپیمانان خـود
میخواهیم که در مورد معادله صهیونیزم و نژادپرستی و نیز مسئله پورتوریکو ٬ما را یاری دهند .عالوه بر
این کشورهای آسیایی در نظر دارند از مسئله اعتبار ـکامبوج فراتر رفته ٬به بحث سیاسی وسیع در مورد
آسیای جنوب شرقی با درنظر گرفتن نقش ویتنام مبادرت ورزند.
5ــ یک مسئله روشن است .این اجالس که در آن حدود  50ـ  40نفر از سران کشوری و دولتی در آن
شرکت کرده و حدود  100هیئت نمایندگی ملی در آن حضور دارند ٬یک محل فعالیت سیاسی عظیم
میباشد .رسانههای گروهی دنیا نیز نمایندگانی در آنجا خواهند داشت ٬که در میان آنها باربارا والترز
شخصیت تلویزیونی نیز دیده میشود .ـکاسترو تا سر حد امکان برای حضور احتمالی خود در مجمع
عمومی سازمان ملل در اواخر سپتامبر در اینجا از نظر سیاسی سرمایهـگذاری خواهد کرد.
 6ـ ما به کار سیستماتیک خود در تمام طول برگزاری اجالس ادامه داده وتعداد زیادی از دیپلماتهای
خود را در هاوانا قرار دادهایم ٬تا ما را در جریان وقایع قرار دهند.
ـکریستوفر
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سند شماره )(21

طبقهبندی :محرمانه
به :وزارت خارجه واشنگتن دی ـ سی.

تاریخ 6 :شهریور 58
از :سفارت آمریکا در تهران شماره 9521
عطف به :وزارتخانه 223445
موضوع :عبور مقامات شرکت کننده در اجالس هاوانا
 1ـ وزارت امور خارجه به سفارت اطالع داده است که به نظر آنها هیچ یک از اعضاء هیئت نمایندگی
ایرانی قرار نیست هنگام بازگشت از هاوانا به ایران از آمریکا دیدار به عمل آورند.
 2ـ هیئت نمایندگی شش نفره ایرانی به سرپرستی وزیر امور خارجه دکتریزدی در  26اوت تهران را به
قصد هاوانا ترک نمودند و در میان دیگر اعضاء دکتر منصور فرهنگ استاد علوم سیاسی دانشگاه
تهران؛ جواد یارجانی استاد دانشگاه در رشته اقتصاد؛ و مهدی احساسی رئـیس بـخش سـازمانهای
بینالمللی وزارت امور خارجه دیده میشوند.
 3ـ طبق اطالع وزارت امور خارجه قرار است کاردار ایران در سازمان ملل و حدود دو نفر از اعضای
رسمی سفارت ایران در واشنگتن نیز در این کنفرانس شرکت نمایند.
 4ـ در صورتیکه در این برنامه تغییراتی داده شود ٬دفتر امور خارجه به سفارت آمریکا در تهران اطالع
خواهد داد .ولی بهتر است که وزارت امور خارجه )آمریکا ـ م( با سفارت ایران در واشنگتن نیز پیرامون
تامست
این موضوع تماس حاصل نماید.
سند شماره )(22
تاریخ 9 :شهریور 58
از :وزارت خارجه ٬واشنگتن دی ـ سی .شماره 229285
طبقهبندی :محرمانه
به :دفتر حفاظت منافع آمریکا در هاوانا
رونوشت برای :مجمع گیرندگان مطالب مربوط به جنبش غیرمتعهدها
موضوع :اجالس جنبش غیرمتعهدها در هاوانا :دسترسی مطبوعاتی  /راهنمایی
 1ـ مقامات این وزارتخانه جهت توجیه نمایندگان مطبوعاتی و رسانههای گروهی آمریکا قبل از
عزیمت به هاوانا اقدامات زیر را انجام دادهاند .ما اطمینان داریم که دفتر حفاظت تا حد امکان و لزوم به
مسائل آنان در هاوانا رسیدگی خواهد کرد.
 2ـ بسیاری از روزنامهنگاران در مورد تصمیم خود مبنی بر ایجاد تماس با دفتر حفاظت آمریکا در
هاوانا با ما صحبت کردهاند .ولی باید این نکته را حتمًا به یاد داشته باشید که ما به هیچ وجه مطالب یا خود
پیشنویس را در اختیار آنها قرار ندادهایم ٬ولی در بعضی از موارد آنها را توجیه کردهایم.
 3ـ ولی سیاست خود را که عبارت است از )الف( عدم مداخله در مسائل ایدئولوژیکی یا داخلی
جنبش غیرمتعهدها و اعتماد ما به چیره شدن میانهروها؛ و )ب( تالش برای ابراز نگرانی خود پیرامون
مسائلی که از نظر منافع ما دارای اهمیت است ٬مورد تأـکید قرار دادیم.
 4ـ نکات ذیل که برای استفاده در ـکاخ سفید تهیه شده ممکن است در مالقاتهایتان با نمایندگان
مطبوعاتی آمریکایی مفید واقع گردد:
ـ ـ جنبش غیرمتعهدها که دارای  87ملت عضو میباشد سومین اجالس ساالنه خود را درتاریخ  7ـ 3
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سپتامبر در هاوانا برگزار میکند.
ـ ـ ـکوبا به عنوان کشور میزبان وریاست جنبش در سه سال آینده به تهیه یک پیشنویس بسیارافراطی
مبادرت ورزیده که جنبش را از هدف غیر بلوکه بودن واقعی دور ساخته ٬وارد خط طرفدار شوروی و
ضدآمریکایی مینماید.
ـ ـ ما به تالشهای دیپلماتیک وسیعی دست زدهایم تا بتوانیم به وسیله آنها تغییراتی در این پیشنویس
ایجاد نماییم .و در همان حال که صادقانه سعی کردهایم در امور داخلی و منازعات ایدئولوژیکی جنبش
غیرمتعهدها دخالت ننماییم ٬نگرانی شدید خود را از برخورد خصمانه پیشنویس ـکوبایی در رابطه با
مسائلی که در رابطه مستقیم با منافع آمریکا میباشد ٬ابراز نمودهایم .مسائلی که برای ما غیرقابل قبول
هستند عبارتند از مسائل مربوط به خاورمیانه ٬آمریکای التین )شامل پورتوریکو( ٬آمریکای جنوب
شرقی ٬و آفریقای جنوبی.
ـ ـ میانهروهای جنبش عدم تعهد نیز با ما در مورد لحن خصومتآمیز و یک طرفه پیشنویس ـکوبایی
موافق بوده و اذعان میدارند که این روش تغییر و انحراف از اصول غیر بلوکه بودن است .آنها برای به
وجود آمدن تغییرات اساسی تالش میکنند و احتماًال قادرخواهند بود تالش ـکوبا را برای منحرف ساختن
اصول عدم تعهد که منجر به ”طبیعی جلوه دادن اتحاد“ آن با شوروی است خنثی سازند.
ـ ـ مانمیدانیم در رابطه با این مسائل چه نتیجهای عاید خواهد شد ٬ولی از میانهروهاخواستهایم که در
رابطه با مسائل مهم مورد نگرانی آمریکا کاری انجام ندهند که ـکوبا بتواند در قبال آنها از نظر اصول
ایدئولوژیک جنبش عدم تعهد امتیازاتی کسب نماید .اـگر مواضع خصومتآمیز و طرفدار شوروی جنبش
عدم تعهد در مورد بعضی از مسائل غالب گردد ٬اعتراف به اصول ایدئولوژیک خاص جنبش معنی و
مفهومی نخواهد داشت.
ـ ـ البته هیچ یک از بیانیههای اجالس جنبش عدم تعهدنمیتواند به طور کامل موردقبول آمریکاواقع
ـگردد ٬چون نتایج حاصله از اجالس هاوانا هم منعکسکننده نظریات عدم تعهد و هم بازتاب نفوذ ـکوبا به
عنوان کشور میزبان اجالس خواهد بود .معذالک امیدواریم که اجالس جنبش عدم تعهد نتیجهای منطقی و
ونس
متعادل ارائه نماید.
سند شماره )(23
تاریخ 9 :مرداد 58
از :وزارت خارجه ٬واشنگتن دی ـ سی .شماره 230644
طبقهبندی :خیلی محرمانه
به :مجمع گیرندگان مطالب مربوط به جنبش غیرمتعهدها
سفارت آمریکا در آنکارا ٬آتن ٬بوگوتا ٬بن ٬برازیلیا ٬بروکسل ٬ـکاراـکاس٬ـکپنهاـک ٬نمایندگی آمریکا در
ژنو ٬سفارت آمریکا در الهه ٬لیسبون ٬لندن ٬لوکزامبورگ ٬مادرید ٬ماناـگوا ٬مونته ویدئو ٬نمایندگی
آمریکا در ناتو ٬سفارت آمریکا در اسلو ٬اتاوا ٬پاریس ٬ـکیتو ٬رم ٬سن خـوزه ٬اسـتکهلم ٬تـلآویو٬
نمایندگی آمریکا در سازمان ملل ٬سفارت آمریکا در ـکانبرا
موضوع :تحلیل دومین پیشنویس ـکوبایی در اجالس هاوانا
 1ـ )تمام متن خیلی محرمانه است(.
 2ـ تحلیلی که از بخشهای مورد تجدیدنظر قرار گرفته پیشنویسی که با ـکوبا در آغاز اجالس ) 7ـ 3
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سپتامبر(تسلیم وزرای خارجه غیرمتعهدها در هاوانا نمود ٬نشان میدهد که این تجدیدنظرها چه از نظر ما
و چه از نظر میانهروها تغییرات مهمی نبوده است .این تغییرات نمیتواند مانع فشـار وارده از طـرف
میانهروها برای به وجود آوردن تغییرات عمده باشد و نیز قادر نخواهد بودمحدودیتهایی را که مایلند علیه
ـکوبا به هنگام رهبری آن کشور در جنبش غیرمتعهدها به وجود آورند ٬متوقف نماید.
 3ـ بخشهای مهم پیشنویس مورد تجدیدنظر قرار گرفته:
الف :خاورمیانه :گذشته از تغییرات انشایی و مفاد اضافه شده درباره سازمان آزادیبخش ٬اسرائیل و
اوضاع لبنان ٬این بیانیه نیز به حمالت منظم خود علیه سیاستهای آمریکا ادامه داده ٬به محکوم کردن
مصر ٬اسرائیل ٬آمریکا ٬موافقتنامه ـکمپ دیوید و قرارداد صلح مصر و اسرائیل میپردازد .این پیشنویس
زمینه را برای اخراج مصر به عنوان ”متخلف“ از قراردادهای جنبش غیرمتعهدها فراهم میآورد.
ب :آسیای جنوب شرقی :در یک پاراـگراف به ستایش ازویتنام پرداخته )ـکه اشاره به فعالیتهای نظامی
آمریکا در هند و چین است( و در پاراـگراف بعدی به نیاز دوستی و تعاون بین کشورهای منطقه ٬بدون ذـکر
نام از هیچ یک از آنها میپردازد ٬و برای گروههای آسیایی که خواستار محکوم شمردن ویتنامیها هستند٬
اقدامی انجام نمیدهد .مسئله اعتبار ـکامبوج هنوز هم مورد بحث است.
ج :کره :در خط سنتی جنبش غیرمتعهدها که حمایت از ـکره شمالی است ٬تغییری پدید نمیآورد.
د :آمریکای التین :به حمالت منظم خود علیه حضور سیاسی٬اقتصادی و نظامی آمریکا در نیمکره و
نیز علیه نظام بین کشورهای آمریکای التین ٬قرارداد ریو و سازمانهای دفاعی مربوطه میپردازد ٬این
پیشنویس خواستار استقالل پورتوریکو شده است .تنها موردی که دربـاره آن تـغییراتـی داده شـده
نیکاراـگوئه است که در آن به طرزی عجیب از حمله مستقیم به آمریکا امتناع میورزد.
ه  :آفریقای جنوبی :با ایجاد کمی تغییر در نحوه انشاء این پیشنویس نیز آمریکا ٬انگلیس ٬آلمان
غربی ٬فرانسه و اسرائیل را مسئول تداوم آپارتاید و ایجاد ”راهحلهای داخلی“ در رودزیا و نامیبیا که
برخالف تمایل ملت است میداند ٬و حمایت کامل خود را از نبرد مسلحانه جبهه وطنپرست و سوآپو
اعالم داشته و خواستار کمک کشورهای ”سوسیالیستی“ به نبردهای آزادیبخش میشود .در مورد ابتکار
ـکشورهای مشترکالمنافع در خصوص رودزیا صحبتی به میان آورده نشده است.
4ـ خالصه اینکه به نظرمیرسدپیشنویس دوم تازه مقدمهای برای درگیری باشد در حالی که ـکوباییها
و میانهروها آمادگی خود را برای مذاـکره همچنان حفظ کردهاند .چگونگی پیشرفت کنفرانس پس از
مالقات ـکاسترو و تیتو که در  31اوت آغاز خواهد شد ٬معلوم میگردد.
5ــ واحدها در صورت لزوم میتوانند از نکات باال استفاده نمایند.
ونس
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سند شماره )(24
از :وزارت خارجه ٬واشنگتن دی ـ سی .شماره 230645
به :مجمع گیرندگان مطالب به جنبش غیرمتعهدها
طبقهبندی :خیلی محرمانه
تاریخ 10 :شهریور 58
سفارت آمریکا در لندن ٬پاریس ٬بن ٬اتاوا ٬توکیو ٬ـکانبرا ٬استکهلم ٬نمایندگی آمریکا در ناتو ٬سفارت
آمریکا در اسلو ٬ـکپنهاـک ٬الهه ٬بروکسل ٬لوگزامبورگ ٬لیسبون ٬مادرید ٬رم ٬آتن ٬آنکارا ٬برازیـلیا٬
مونته ویدئو ٬ـکیتو ٬بوگوتا ٬سن خوزه ٬ماناـگوا ٬تلآویو ٬نمایندگی آمریکا در سازمان ملل ژنو.
عطف به :هاوانا ) 7944به تمام گیرندگان ارسال نشده(
موضوع :اجالس غیرمتعهدها در هاوانا :پیشنویس دوم ـکوبا در اجالس خاورمیانه
 1ـ )تمام متن خیلی محرمانه است(.
 2ـ بخش خاورمیانهای پیشنویس دوم )تلگرام مرجع( در برگیرنده همان نکات نامساعدپیشنویس
اول است ٬ولی از نظر انشاء تغییراتی در آن داده شده و پیرامون سازمان آزادیبخش فلسطین )ساف( و
اوضاع لبنان مطالبی به آن اضافه شده است .با وجود افراطـگرایی و بیبندباری آن در استفاده از عبارات٬
آن را میتوان به عنوان فریادی برای نابودی اسرائیل به حساب آورد .بنابراین پیشنویس دوم به عنوان
اساس مورد بحث پیرامون خاورمیانه در هاوانا با پیشنویس اول تفاوتی نکرده است .در گفتگوهای خود
با رابطین خود در جنبش عدم تعهد و همپیمانان ما میتوانید این موضوع را متذکرشوید .گزارشات خود را
فقط پیرامون عکسالعملهای نشان داده شده علیه لحن پیشنویس جدید در مـورد خـاورمیانه و بـه
خصوص مصر برای ما ارسال نمایید.
 3ـ پیشنویس دوم:
ـ ـ بیان میدارد که آمریکا نسبت به حقوق فلسطین و خروج اسرائیل از سرزمینهای اشغالی حالتی
خصمانه داشته است.
ـ ـ سیاست حل مسائل و قراردادهای یک جانبه را که به روایتی آمریکا در حال تحمیل آنهاست
محکوم مینماید.
ـ ـ موافقتنامه ـکمپ دیوید و قرارداد صلح مصر واسرائیل تحت حمایت آمریکا را محکوم مینماید.
ـ ـ از همه اعضای عدم تعهد میخواهد که از شرکت در مذاـکرات مربوط به این موافقتنامه و قرارداد
امتناع ورزند.
ـ ـ سازمان آزادیبخش فلسطین را به عنوان نماینده مشروع و قانونی خلق فلسطین بـه رسـمیت
میشناسد.
ـ ـ حق فلسطینیها را در ایجاد یک دولت و کشور ملی به رسمیت میشناسد.
ـ ـ و بیان میدارد که مصر از مواضع عدم تعهد منحرف گردیده و به هنگام امضاء قراردادهای خود با
اسرائیل و آمریکا از اصول عدم تعهد سرپیچی نموده است.
ـ ـ قرارداد منعقده بین مصر و اسرائیل را تشویق اسرائیل به توسعهطلبی میداند.
ـ ـ اظهارمیدارد که ساف به طور مطلق حق دارد به مبارزه خود علیه سیاست آمریکا ٬به هر نحو و با
استفاده از جبر ادامه دهد.
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ـ ـ روابط جنگی اسرائیل با آمریکا ٬آفریقای جنوبی و دیگران )نامشخص( را محکوم نموده است.
ـ ـ فعالیتهای نیروهای ”امپریالیستی“ )ـکه در جای دیگر این نیروها را شامل آمریکا ٬انگلیس ٬آلمان
غربی ٬و فرانسه دانسته است( را برای افزایش حضور دائمی خود در خاورمیانه و تهدید علیه کشورهای
ونس
عربی و تولیدکننده نفت منطقه محکوم میشمارد.
سند شماره )(25
تاریخ 10 :شهریور 58
از :وزارت خارجه ٬واشنگتن ٬دی ـ سی .شماره 231147
طبقهبندی :خیلی محرمانه
به :دفتر حفاظت منافع آمریکا در هاوانا
رونوشت برای :مجمع گیرندگان مطالب مربوط به جنبش غیرمتعهدها ٬سفارت آمـریکا در بـلگراد٬
نمایندگی آمریکا در سازمان ملل ٬نیویورک ٬سفارت آمریکا در مکزیکو.
عطف به :الف ـ هاوانا  ٬8011ب ـ بلگراد  ٬6536ج ـ هاوانا  ٬8037د ـ هاوانا  ٬8033ه ـ هاوانا 8032
موضوع :اجالس جنبش غیرمتعهدها
 1ـ )تمام متن خیلی محرمانه است(.
 2ـ از گزارش مفصل و تحلیل جالبی که برای ما ارسال داشتید بسیار متشکریم.
 3ـ موضع ـگراهام در رابطه با  HABGAGبسیار درست بود )تلگرام مرجع الف( و همین موضع حفظ
شود.
 4ـ خیلی مایل هستیم در مورد گزارش بلگراد )مرجع ب( که در یکم سپتامبر در واشنگتن پست )به
وسیله کارن دویانگ در هاوانا( منعکس شده بود و حاـکی از آن بود که ”یوگسالوی بطور مرتب به توزیع
یک پیشنویس برای جایگزینی پیشنویس ـکوبایی نموده است“تأییدیهای دریافت نماییم .اـگر در مورد
این پیشنویس جایگزین شونده اطالعی دارید برای ما ارسال دارید.
5ــ معاونتهای نمایندگیهای یوگسالوی ٬هند و نیجریه در اینجا به هلمان و ـکاپالن گفتهانـد کـه
میانهروها در حالی که ”چند پیشنویس کامل“ به همراه داشتند ٬به هاوانا رفتهاند .مهمترین مسئله برای
میانهروها زمان و نحوه ارائه تاـکتیکهای آنها در کنفرانس است .مثًال عکسالعمل میانهروها نسبت به
اصالحیههای وارده در پیشنویس دوم و در مورد اصول و اهداف چگونه است ؟ )مرجع ج( ”عصبانیت“
میانهروها در برابر استفاده سرسختانه ـکوباییها از کرسی رهبری )مرجع د( چگونه ممکن است منجر به
اتخاذ یک استراتژی و تاـکتیک مبتنی بر میانهروی بشود ؟
 6ـ مایلیم در مورد نحوه برخورد این پیشنویسهای جایگزین با مسائل مورد عالقه ما و نیز مسائل
ایدئولوژیکی مبتنی بر میانهروی اطالعاتی دریافت نماییم .در تماسهای خود با هیئت نمایندگیهای دوست
سعی کنید نگرانی ما را در مورد از دست دادن امتیازاتی که ممکن است منافع ما را به طور مستقیم به
مخاطره افکند ٬یادآور شوید.
 7ـ عکسالعمل این کنفرانس نسبت به گزارشات پیرامون حضور نظامی شوروی در ـکوبا را نیز برای ما
ارسال دارید .آیا از این گزارشها چنین سوءتعبیر میشود که آمریکا سعی دارد امور اجالس را تحت تأثیر
قرار دهد ٬یا آنکه از گزارشها تأـکید بیشتر بر وجود روابط صمیمی بین ـکوبا و شوروی استنباط میشود٬
تأـکیدی که موجب تضعیف تالشهای هاوانا برای پیش بردن نظریه ”اتحاد طبیعی“ جنبش عدم تعهد با
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شوروی است.
 8ـخیلی مایل هستیم عکسالعمل کشورهای واردکننده نفت را در مورد خط حمایت از خط اوپک که
ونس
در بخش اقتصادی تصحیح شده عنوان گردیده )مرجع ه ( بدانیم.
سند شماره )(26
تاریخ 14 :شهریور 58
از :وزارت خارجه ٬واشنگتن دی ـ سی .شماره 232651
طبقهبندی :محرمانه
به :دفتر حفاظت منافع آمریکا در هاوانا
رونوشت برای :مجمع گیرندگان مطالب مربوط به جنبش غیرمتعهدها
سفارت آمریکا در پکن
نمایندگی آمریکا در سازمان ملل.
موضوع :اجالس عدم تعهد ـ اظهارنظر وزارت امور خارجه در مورد سخنرانی ـکاسترو در سوم سپتامبر
 1ـ آنچه در ذیل آمده نسخه غیررسمی تبادلنظر بین خبرنگار رویتر و سخنگوی مطبوعاتی وزارت
امور خارجه ـکارتر میباشد ٬که در کنفرانس مطبوعاتی نیمروز وزارتخانه در  4سپتامبرایراد گردیده است:
 2ـ آغاز متن :سؤال .نظر شما در مورد سخنان ـکاسترو چیست ؟
جواب :به عقیده من با خارج شدن رئیس دفتر حفاظت از جلسه نظر ما معلوم شده است .پایان متن.
ونس

سند شماره )(27
تاریخ 15 :شهریور 58
از :وزارت خارجه ٬واشنگتن دی ـ سی .شماره 234200
طبقهبندی :سری
به :مجمع گیرندگان خالصه اطالعاتی
رونوشت برای :وزارت خزانه داری وزارت دفاع
لندن برای ـگالسپی ٬پاریس برای نیکوالس مورفی ٬وزارت دفاع برای رنسام ٬سایر گیرندگان برای
روسای هیئتهای نمایندگی
)پاراـگرافهای  8ـ  1سری میباشد(.
موضوع :خالصه اطالعاتی شماره  890ـ  15شهریور 1358
 1ـ اجالس کشورهای غیرمتعهد :وخامت اوضاع مصر علیرغم کوششهای مصر برای به دست آوردن
حمایت کشورهای غیرمتعهد درجلسه هاوانا محکومیت مصر به خاطرامضای قرارداد ـکمپ دیوید و صلح
با اسرائیل اجتنابناپذیر خواهد بود .این بدالیل زیر میباشد:
الف( میانهروها مشغول مبارزه ایدئولوژیک با ـکوبا بر سر وظیفه و جهت جنبش غیرمتعهدها هستند و
لذا روی مسئله حمایت از مصر متمرکز نشدهاند.
ب( مصر سعی خود را بر جلوگیری از اخراج خود از جنبش مصروف کرده و برای تغییر در لحن
محکومیت خود تالش به خرج نداده است.
ج( ـکاسترو قویًا قرارداد مصر و اسرائیل را مورد حمله قرار داده.
د( اعضای آفریقایی جنبش با وجود اینکه مخالف حذف مصر هستند ٬ولی از قرارداد صلح اسرائیل و
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مصر حمایت نمیکنند.
ه( سادات در جلسه حضور ندارد ٬در حالی که ـگروه پایداری عرب رؤسای کشوری و دولتی را به
عنوان نمایندگان خود به آنجا فرستاده است.
 2ـ مصر برای کسب موقعیت در میان غیرمتعهدهای میانهرو به خصوص یوگسالوی و هند که نسبت به
قرارداد صلح بیتفاوت هستند ٬به همراه آنان در برابر پیشنهاد ـکوبا برای ایجاد پیمان نزدیکتربا بلوک
سوسیالیست موضعگیری کرده است .مصر پیشنویس اصالح شده اطالعیه شدیداللحن ـکوبا را پخش
ـکرد.
)اطالعیه قرارداد ـکمپ دیوید و قرارداد صلح مصر و اسرائیل را به خاطر نقض آشکار قطعنامههای
سازمان ملل و بیانیههای جنبش کشورهای غیرمتعهد محکوم کرده و مصر را به انحراف از سیاستهای
جنبش و بیتوجهی به حقوق فلسطینیان متهم کرده است (.اطالعیه مصر تمام پیشنویس ـکوبا را بیاساس
خواند و ذـکر کرده است که اطالعیه سعی داشته مواضع جنبش را بعنوان یک نیروی مستقل غیر بلوکه به
سوی یک ”اتحاد طبیعی“ با شوروی بکشاند.
 3ـ مصر همچنین بایوگسالوی ودیگر میانهروها درجهت محدود ساختن قدرت ـکوبا به عنوان رئیس
دفتر هماهنگی جنبش کشورهای غیرمتعهد ٬برای سه سال آینده با سازماندهی دوباره دفتر و مشخص
ـکردن فعالیتها و گسترش تعداد اعضا به تالش پرداخت .مصر همچنین کوشید تا کرسی پیشین خود در این
دفتر را که در اجالس  1976در ـکلمبو از دست داده بود ٬بازیابد.
 4ـ مصریها سعی کردهاند به طور مستقیم با ـکوبا صحبت کنند ٬ولی پاسخ ـکوبا به تالشهای مصر سریع و
منفی بود .بخش خاورمیانهای بیانیه آخر و اصالح شده ـکوبا لحن شدیدتر وتندتری نسبت به مصرداشت.
عالوه بر نامیدن قرارداد ـکمپ دیوید و قرارداد صلح مصر و اسرائیل به عنوان نقض قطعنامه سازمان ملل و
تصمیمات جنبش آنها را توطئه آشکار بر علیه فلسطینیان و اعراب نامیده است ٬و از کلیه اعضای جنبش
خواسته است که آنها را به رسمیت نشناسند ٬چون آنها برای اسرائیل انگیزهای میشوند تا او به سیاستهای
توسعهطلبانه ٬تبعیض نژادی ٬و سلطهطلبانه خود ادامه دهد.
5ــ در همان حال جبهه پایداری به رهبری عراقیها کوشید تا مصر را از جنبش اخراج کند .در  30اوت
ـگروه پایداری در هاوانا پیشنویس قطعنامه عراق را به تصویب رساندند .این قطعنامه خواستار اخراج
مصر از جنبش غیرمتعهدها و لغو قرارداد صلح ـکمپ دیوید شده بود.
 6ـ رئیس جمهور عراق صدام حسین ٬رئیس جمهور سوریه حافظ اسد ٬قذافی ٬عرفات ٬رئـیس
جمهور الجزایر بن جدید ورئیس شورای یمن جنوبی اسماعیل به عنوان نمایندگان ـگروه پایداری در
ـکنفرانس شرکت کرده بودند .حضور این نمایندگان عالیرتبه از جناح پایداری و غیبت سادات فشار زیادی
بر کشورهای غیرعرب میآورد تا بیاناتی را که سیاستهای مصر نسبت به اسرائیل را محکوم میکنند٬
تصویب نمایند.
 7ـ در جواب به نمایندگان آمریکا که به خاطر مصر تالش میکردند رهبران آفریقاییها در جنبش
ـگفتهاند که درست است که مخالف اخراج مصر هستند ٬لیکن لحن شدید قرارداد مصر و اسرائیل مسئله
دیگری است .خیلیها معتقدند که قرارداد ضربههایی به آرمان فلسطینیان زده است.
 8ـ بیشترین کاری که آفریقاییهامیتوانستند انجام دهند .این بود که سعی کنند بیانات ـکوبا را با مواضع
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سازمان وحدت آفریقاتطبیق دهند ٬یعنی انتقادغیرمستقیم ولی آشکار از مصر به عمل آید و قرارداد ـکمپ
دیوید و مصر و اسرائیل به خاطر نقض آشکار قطعنامههای سازمان ملل و سازمان وحدت آفریقا محکوم
ـگردند .ولی باتوجه به موضع ـکوبا و عکسالعمل اعراب وحضورسادات درحیفادر حالی که مذاـکره بر سر
بیانات جنبش صورت میگیرد ٬گمان نمیرود که آفریقاییها بتوانند مواضع ـکوبا را تغییر دهند.
 9ـ مذاـکرات بگین وسادات درحیفا:سادات و بگین در 5سپتامبر پس ازدومین مالقات خود در حیفا
توافق خود را بر سر مسائل متعدد در یک کنفرانس مطبوعاتی ابراز داشتند .مسائل مهمی که بر سر آنها
توافق نسبی وجود داشت عبارتند از:
)الف( در مورد نظارت بر خطوط جداسازنده دو ارتش آنها در صحرای سینا به طور موقت تصمیمی
ـگرفته شد .هر دو کشور تصمیم گرفتهاند که آمریکا را متقاعد سازند که از ایجاد یک نیروی چندملیتی در
صحرای سینا حمایت نماید .وزرای دفاع مصر و اسرائیل تصمیم گرفتهاند که به واشنگتن بیایند تا بر سر
این مسئله با وزیر امور خارجه ونس تبادلنظر بنمایند.
)ب( مصر موافقت کرده است که نفت در اختیار اسرائیل قرار دهد ٬لیکن مقامات مصری گفتهاند که
اسرائیل یا باید کمیت و یا قیمت را در مورد نفت انتخاب نماید.
)ج( سادات گفت که از بگین برای دیدار در مصر دعوت کرده است ٬ولی درباره تاریخ این سـفر
پیشنهادی نکرد .هر دو رئیس جمهور در نظر دارند با ـکارتر در ماه نوامبر بر سر خطوط قرارداد ـکمپ
دیویدمالقاتی داشته باشند.
)د( اسرائیل موافقت کرده است که منطقه نفت کاترین در صحرای سینا را قبل از آغاز برنامه تحویل
مصر بدهد.
مهمترین مسائلی که بر سر آنها توافق وجود نداشت ٬عبارتند از:
)الف( مسئله حاـکمیت اورشلیم؛ و
)ب( میزان خودمختاری برای فلسطینیها.
 10ـ )خیلی محرمانه( یهودینشینهای اسرائیلی :سفارت آمریکا در تلآویو گزارش داد که ایگال
یادین معاون نخستوزیر در  2سپتامبر در اعتراض به ”ریاـکاری شارون وزیر کشاورزی ٬در ایـجاد
یهودینشینهای جدید تحت پوشش ”ـگسترش“ یهودینشینهای کنونی در غیاب وی“ جلسه کابینه را
ترک گفت .پس از گفتگو پیرامون این مسئله توسط یادین که در چه مسافتی از یک یهودینشین میتوان
یهودینشین دیگری مستقر نمود ٬شارون اعتراف کرد که عنوان گسترش درست نیست و منظور وی ایجاد
”بلوکهای“ یهودینشین بوده است .در همان حال بگین اعالم کرده است که قرارداد مؤتلفه قبلی که به
حزب دموکراتیک یادین اختیار ارجاع مسائل مربوط به یهودینشینها را به ـکمیته دفاعی و امور خارجه
ـکنست میداد دیگر قابل کاربرد و اجرا نیست .این تنها وسیلهای بود که یادین میتوانست از طریق آن
موفقیتی به دست آورد .طبق اظهارنظر سفارت شارون سعی دارد راه خود را در مورد یهودینشینها در
پیش گیرد ٬چون هیچ یک از وزرای دیگر قدرت مقاومت در برابر بولدوزرهای شارون را ندارند ٬مگر
اینکه موضوع تصرف زمینها و امالـک کامًال خصوصی درمیان باشد.
 11ـ )محرمانه( مصر ـ اسرائیل ـنفت :طبق گزارش مطبوعاتی که سفارت آمریکا درتلآویو نیز آنها را
تأیید نموده است ٬مودای وزیر انرژی در کابینه وزیران در  2سپتامبر پیشنهاد کرده است که اسرائـیل
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حوزههای نفتی آلمان را به مصر تحویل ندهد ٬تا بتواند بر سرمقدار و قیمت نفت تولیدی با همتای مصری
خود به توافق برسد .این پیشنهاد از حمایت کافی کابینه برخوردار نبود ٬لیکن بنا به همین گزارش سه تن از
وزیران از بگین خواستند که نه تنها مسئله نفت را با سادات حل نماید بلکه یک تضمین کتبی نیز در اینباره
دریافت نماید.
 12ـ )محرمانه( اسرائیل ـ شهرداران ساحل غربی :بنا به گزارش اورشلیم پست ٬از تشکیل یک جلسه
سیاسی در اورشلیم شرقی در اعتراض به سادات وسیله تعدادی از ”شخصیتهای عمومی عـربی“ بـه
خصوص شهرداران ساحل غربی در  4سپتامبر ٬ممانعت به عمل آمد .بنا به گزارش همین روزنامه دولت
نظامی با انتشار اعالمیههایی به افراد و اشخاص دستور داد که وارد خاـک اسرائیل و نیز حـومههای
اورشلیم شرقی که محل برگزاری اجالس است ٬نشوند .شهردار نابلس نیز محتوی این گزارش را تأیید
ـکرده ٬به سرکنسول آمریکا در  5سپتامبر گفت که وی را در یک محل بازرسی نظامی از  10کیلومتری
جنوب نابلس باز گرداندهاند.
 13ـ )طبقهبندی نشده( لیکود ـ دایان :بنابه گفته رادیوی نیروهای دفاعی اسرائیل تعدادی از اعضاء
جناحهای لیکود ازوزیر امور خارجه دایان خواهندخواست که پس از مالقات خود با حامیان فلسطین در
مناطق اشغالی از مقام خود استعفا نماید .دایان گفته است که وی به مالقات با مردم در این مناطق ادامه
خواهد داد .یکی از دستیاران دایان گفته هدف از این مذاـکرات اینست که ”ببینیم که آیا در این مناطق کسی
هست که بتوان با او درباره خودمختاری سخن گفت یا خیر“.
 14ـ )محرمانه( ”اجالس کوچک“ ـ سرکیس .طبق گزارش یکی از مقامات روزنامه بیروت السفیر در
 4سپتامبر رئیس جمهور در حال بررسی امکان یک ”اجالس کوچک“ مرکب از خودش ٬اسد و عرفات
میباشد.
 15ـ )طبقهبندی نشده( ایران ـ دعوت از صدام حسین :بنا به یک گزارش مطبوعاتی در  5سپتامبر از
دوحه ٬وزیر خارجه ایران یزدی گفته است که از رئیس جمهور صدام حسین برای سفر به ایران دعوت کرده
است.یزدی که در حال حاضر در اجالس هاوانا به سر میبرد به یک روزنامه کویتی گفته است که سازمان
جاسوسی اسرائیل و آمریکا سعی دارند در روابط بین ایران و همسایگانش به خصوص عراق تیرگی به
وجود بیاورند .همچنین یزدی گفته است که سعی دارد به تفاهم بهتر با عربستان سعودی دست پـیدا
ونس
ـکند.
سند شماره )(28
تاریخ 17 :شهریور 58
از :وزارت خارجه واشنگتن دی ـ سی .شماره 236246
طبقهبندی :محرمانه
به :تمام واحدهای دیپلماتیک و کنسولی
موضوع :نیروهای زمینی شوروی در ـکوبا
خالصه :این پیام در مورد توجیه دولتهای میزبان درباره نیروهای زمینی شوروی در ـکوبا راهنمایی
میدهد .اقدامی را که در پاراـگراف  7درخواست شده مالحظه کنید) .پایان خالصه(.
 1ـ برای توجیه دولتهای میزبانی که در مورد مسئله نیروهای زمینی شوروی در ـکوبا درخواست خبر
ـکردهاند ٬شما میتوانید از مطالب ذیل استفاده کنید .بیشتر این اخبار از بیانیه مطبوعاتی وزیر مورخ 14
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شهریور اقتباس شده است .با دریافت اخبار بیشتر ما راهنماییهای دیگری تهیه خواهیم کرد.
 2ـ سابقه :ما اخیرًا در مورد حضور یک واحد نیروی زمینی شوروی در ـکوبا یقین حاصل کردهایم.
پیش از آن شواهد پراـکندهای که از حضور آن واحد داشتیم قطعی نبودند .بهترین تخمینی که میتوانیم
داشته باشیم ٬این است که این واحد حداقل از اواسط دهه  1970در ـکوبا بوده ٬هرچند امکان دارد که این
واحد قبل از آن هم حضور داشته است.
 3ـ ترکیب :به نظر میرسد که این واحد از  3000ـ  2000نفر تشکیل شده باشد .واحد مذکور شامل
ـگردانهای موتوری تفنگدار ٬گردانهای تانک و توپخانه و بخشهای پشتیبانی رزمی و خدماتی میباشد .این
ارقام جداازمستشاران نظامی وپرسنل فنی نظامی شوروی در ـکوباست که اـکنون به تخمین ما بین  1500و
 2000نفر میباشند.
 4ـ مأموریت :مأموریت این واحد روشن نیست.این واحد از هیچ ظرفیت ترابری هوایی یا دریایی
برخوردارنیست .تفاهمات دو جانبه ما با شوروی در مورد ـکوبا که عمدتًا مربوط به سیستمهای سالحهای
تهاجمی بودهاند ٬شامل حضور این واحد نمیشود.
5ــ موضع ایاالت متحده :معذالک حضور این واحد یک مسئله نگرانکننده جدی برای ایاالتمتحده
است.
 6ـ تماس با شورویها :ما برای شورویها ٬روشن ساختهایم که نگرانیهای ما در این مـورد جـدی
میباشند .وزیر خارجه ونس در  14شهریور اظهار داشت که” :من به وضع فعلی رضایت نخواهم داد “.در
یک سطح عالی مذاـکراتی در جریان است.
 7ـاقدام درخواستی :واحدهای دیپلماتیک نماینده در پیمان آتالنتیک ٬سازمان کشورهای آمریکایی
و واحدهای اصلی نماینده در جنبش غیرمتعهدها باید واـکنشهای چشمگیر محلی نسبت به گزارشهای
مربوط به نیروهای زمینی شوروی در ـکوبا را تا پایان وقت اداری دوشنبه  19شهریور به واشنگتن گزارش
دهند .مفیدترین شکل گزارش این است که نتیجهـگیریها خالصه باشد ٬به جای آنکه به طور مورد به مورد
ونس
شرح ما وقع داده شود.
سند شماره )(29

طبقهبندی :محرمانه
به :وزارت خارجه واشنگتن دی ـ سی.

تاریخ 19 :شهریور 58
از :سفارت آمریکا در تهران شماره 9919
عطف به :وزارتخانه 236246
موضوع :نیروهای زمینی شوروی در ـکوبا
 1ـ درخواستی برای دریافت خبر درباره نیروهای زمینی شوروی در ـکوبا به سفارتخانه تسلیم نشده
است .با توجه به تمجید صمیمانه وزیر خارجه یزدی ازپرزیدنت ـکاسترو ٬فکر میکنیم که احتمال ندارد ما
با درخواستی برای توجیه درباره این موضوع روبرو شویم.
 2ـ وسایل جمعی ایران اـگر چه مقدار چشمگیری از گزارشهای خود را به اجالس نهائی جنبش
غیرمتعهدها اختصاص دادهاند ٬ولی عمومًا به مناقشه مربوط به نیروهای زمینی شوروی توجهی نکردهاند.
فقط روزنامه فارسی زبان ”اطالعات“ مورخ  15شهریور بوده که عنوان درشت ”روابط شوروی و آمریکا
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به خاطر ـکوبا وخیم میشود“ را داشته است .این نشریه مقاله خبرگزاری فرانسه درباره جلسه  14شهریور
شورای امنیت کشور درباره این موضوع را نقل کرده بود .این روزنامه گزارش یونایتدپرس را نیز درباره
بیانیه ونس در انتقاد از ادعای ـکوبا مبنی بر عدم تعهد خود را درج نموده بود .درباره این موضوع در آن
تامست
روزنامه چیزی ابراز نشده بود.
سند شماره )(30

طبقهبندی :خیلی محرمانه

تاریخ 22 :شهریور 58
از :سفارت آمریکا در تهران شماره 10049
به :وزارت امور خارجه در واشنگتن دی ـ سی
رونوشت برای :دفتر حفاظت منافع آمریکا در هاوانا
موضوع :وزیر امور خارجه یزدی در اجالس غیرمتعهدها
 1ـ )تمام متن خیلی محرمانه است(.
 2ـ هرگونه اطالعاتی که آن وزارتخانه یا هاوانا در مورد فعالیتها و بیانات وزیرامور خارجه ایران دکتر
یزدی در اجالس غیرمتعهدها در اختیاردارد ٬برای ما ارسال نمایید .این اجالس از این جهت برای ایرانیان
حائز اهمیت بود که برای اولین بار دولت جدید توانسته بود ٬در جهان غیرمتعهدها گام بگذارد.
 3ـ چون قرار است کاردار باوزیر امور خارجه یزدی در روز سهشنبه  18سپتامبرمالقات نماید تقاضا
دارد ٬پاسخ سریع خود را تا آخر وقت اداری  17اوت ) 17سپتامبر( به وقت واشنگتن برای ما بفرستید.
لینگن

سند شماره )(31

طبقهبندی :خیلی محرمانه

تاریخ 26 :شهریور 58
از :وزارت خارجه واشنگتن دی ـ سی .شماره 244178
به :سفارت آمریکا در جرج تاون ٬مانیل ٬بانکوک ٬اسالمآباد ٬داـکا٬مونروویا ٬پاناما٬لیبرویل٬کوناـکری٬
رباط ٬الجزیره ٬مسقط ٬ـکواالالمپور ٬جاـکارتا ٬خارطوم ٬موگادیشو ٬بوئنوس آیرس ٬رانگـون ٬امـان٬
سنگاپور ٬ـکاراـکاس ٬الپاز ٬برازیلیا ٬ـکیتو ٬لیما ٬ـگابورون ٬دارالسالم٬ـکلمبو ٬سن خوزه ٬بلگراد ٬دهلینو٬
قاهره ٬بوگوتا ٬داـکار ٬ابیجان ٬الـگوس ٬لندن ٬پاریس ٬بن ٬لوکزامبورگ ٬الهه ٬ـکپنهاـک ٬بروـکسل ٬اتاوا٬
توکیو ٬ـکانبرا ٬آتن ٬آنکارا ٬بخارست ٬مادرید ٬لیسبون ٬استکهلم ٬هلسینکی ٬برن ٬دوبلین ٬نمایندـگی
آمریکا در ناتو ٬سفارت آمریکا در پکن ٬تونس ٬دوآال ٬سئول ٬بریج تاون ٬وزارت دفاع ٬ـکاخ سفید ٬سیا
آژانس ارتباطات بینالمللی آمریکا ٬سازمان امنیت کشور٬
رونوشت برای :تمام واحدهای دیپلماتیک کنسولگری آمریکا در لوبومباشی ٬ژوهانسبورگ
موضوع :اجالس نهضت غیرمتعهدها
 1ـ )تمام متن خیلی محرمانه است(
 2ـ آـگاهی از نظرات شرکتکنندگان مختلف در اجالس نهضت غیرمتعهدها و اقداماتی که هر یک از
این دولتها میتوانند در قبال فعالیتهای کنفرانس انجام دهند برای ما بسیار شایان توجه است .در همان
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حال ما معتقدیم که تالش عمده ما در تأثیر بخشیدن بر دولتها به خصوص در زمینه نهضت غیرمتعهدها
میتواند منافع ما را با عکسالعملهایی روبرو نماید .بنابراین ٬تلگرام حاضر حاوی نتیجهـگیری مقدماتی ما
پیرامون نتایج کنفرانس بوده و نیز در برگیرنده سؤاالتی پیرامون عکسالعملها و اقدامات دیگر دولتهای
شرکتکننده است که ما مایل به دریافت پاسخ در رابطه با آنها هستیم .به طور مکررپیشنهاد میکنیم که در
این زمینه به هیچ گونه اقدام دیپلماتیک دست نزنید مگر اینکه قبًال مطمئن شده باشید که این کار شما هیچ
ـگونه عکسالعمل منفی را به بار نخواهد آورد .از نظر ما بهتر است که سفرای ما در اـکثر موارد ازموقعیتهای
غیررسمی و یا رسمی استفاده کرده با در میان گذاشتن مسائل دیگر با دولتها به طور ضمنی نظریات
مقامات دولت میزبان خود را در این زمینه نیز استخراج نمایند .آنچه در ذیل آمده نشـانگر ارزیـابی
مقدماتی ما از اجالس نهضت غیرمتعهدها و مسائلی است که مخاطبهای اقدامگر ما باید در مباحثات خود
با مقامات دولت میزبان مورد استفاده قرار بدهند.
 3ـ بر اساس تجزیه و تحلیل مقدماتی ما از بیانیه اجالس نهضت غیرمتعهدها این چنین به نظر میرسد
ـکه اعالمیه اجالس نهضت غیرمتعهدها در هاوانا موجبات رضایت آن دسته از اعضای غیرمتعهدها را که
اصول فلسفه این نهضت را دارای اهمیت خاص تلقی میکنند ٬فراهم آورده است .با درنظر گرفتن اصول
استاندارد نهضت غیرمتعهدها باید گفت نتایج به دست آمده بر سر مسائل مهم مذکور در بیانیه چندان هم
یکدست نیست.
 4ـ از جزئیات اعالمیه که بگذریم ٬ـکاسترو در هاوانا آنچنان رویداد سیاسی ”ضد آمریکایی“ را پدید
آورد که اـکثر مطبوعات جهان متوجه آن گردیدند .لیکن هنوز معلوم نیست که این عملکرد ـکوبا بتواند در
درازمدت سبب شود که ـکاسترو رهبری جهان سوم را به دست گیرد )ـکه بخشی از این رؤیا از طریق نهضت
غیرمتعهدها عملی خواهد شد( و یا این معنی را که ـکوبا اصوًال بر شوروی متکی است ٬در اذهان تقویت
نماید .ما هنوز قادر به ارزشیابی تأثیر کلی این بازی تبلیغاتی ـکاسترو نیستیم ٬ولی مایل هستیم که به
میانهروهای نهضت غیرمتعهدها فهمانده شود که ما در مورد این جنبه جدی کنفرانس بسیار نگران هستیم.
5ــ اصول و گرایشهای نهضت غیرمتعهدها ـ یوگسالوها و هندیها و دیگران ظاهرًا توانستهاند بیانیه
اصلی ـکوبا را که در آن درباره گرایش ایدئولوژیکی به مسکو سخن رانده شده ٬برداشته به جـای آن
رسالهای را که محافظهـکاران نهضت با تأـکید بر روش سنتی ”بین بلوکها“ تهیه کرده بودند قرار دهند .این
امتیازات که یوگسالوها آنها را بزرگترین پیروزی تیتو نام گذاردهاند به وسیله معیارهای مورد بحث نهضت
غیرمتعهدها درباره امپریالیسم ٬استعمار ٬و صهیونیزم و نژادپرستی تضعیف و خنثی میشوند .عالوه بر اینها
این اعالمیه حاوی یک لحن شدیدًا ضدآمریکایی میباشد .ولی مهمتر از همه این است که در این اعالمیه
درباره ”سلطهجویی“ )مثًال شوروی( نیز سخن به میان آورده شده است.
 6ـ درباره موضوعات خاص:
الف :پیرامون آمریکای التین ٬بحث درباره لغو قرارداد ریو و هیئت دفاعی درون ـ آمریکایی )بین
ـکشورهای آمریکای التین ـ م( حذف شده است .لحن مقامات پانامایی کامًال بهتر شده است )البته با
ابتکارات خود پاناماییها( و اعالمیه با حالتی حاـکی ازخشنودی از بیانیهای که کشورهای تحت قرارداد آن
را صادر کرده و از اصول اساسی نهضت غیرمتعهدها پشتیبانی کامل خود را ابرازداشتهاند ٬یاد کرده است.
ظاهرًا در این پیشرفتها کشور پرو دارای یک نقش اساسی و مهم بوده است .در مورد پورتوریکو بیانیه
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خواستار انتقال قدرت است در حالی که از آزادی چهار ناسیونالیست پورتوریکویی نیز ابراز خشنودی٬
ـکرده است .با این وصف لحن ضدآمریکایی ـکوبا در چند مرحله مورد انتقاد قرار گرفت .این بیانیه برخالف
پیشنویس قبلی ـکوبا ٬دیگر آمریکا را مسئول رژیم سوموزای نیکاراـگوئه نمیداند .پاراـگرافهایی کـه
آمریکا را متهم به بدرفتاری با مهاجرین آمریکای التین میکرد و نیز آن را متهم به استفاده از اسرائیل به
عنوان یک منبع تسلیحاتی )به عنوان دلیلی بر تزویر آمریکا درباره حقوق بشر( برای حفاظت از رژیمهای
منطقه نموده بود ٬حذف گردید .ابقای یکی از پاراـگرافها که روابط آمریکای التین با اسرائیل را مورد انتقاد
قرار داده بود ٬موجب بلند شدن صدای اعتراض از طرف کشورهای پرو ٬پاناما ٬بولیوی و آرژانتین گردید٬
سخنان آنها در متن گنجانده شد .در این متن هنوز هم ازاستقالل جزایر کارائیب فرانسه حمایت می گردد.
ب :لحن بیانیه در مورد آسیای جنوب شرقی که بر دوستی و اعتماد دو جانبه ملل منطقه تأـکید داشت٬
از دولتهای این منطقه خواسته است که بر اساس اصول نهضت غیرمتعهدهااختالفات خود را کنار بگذارند
)ـکه این اصول احتماًال عدم مداخله و احترام به تمامیت ارضی میباشد( .در این بیانیه پاراـگرافی نیز آمده
است که میتوان آن را نوعی انتقاد از ویتنام دانست ٬چون کنفرانس ژنو پیرامون مسئله ٬آوارگان را یادآور
میشود و از طرفین میخواهد که وظایف خود را انجام دهند .متن این بیانیه از کاهش تعداد مهاجرین
غیرقانونی اظهارخشنودی کرده امیدوار است که برای پایان یافتن اینگونه مهاجرتها تالشهایی انجام شود
)ـکه یک انتقاد ضمنی از ویتنام به شمار میرود(.
ج :در مورد اقیانوس آرام نیز با ایجاد تغییرات زیاد در پیشنویس تهیه شده به وسیله ـکوبا ٬یک روش
هماهنگتر اتخاذ شده است .تمام عبارات یکجانبهای که در رابطه با آمریکا در بیانیه آمده بود حذف
ـگردید ٬و به جای کلمات امپریالیست یا حضور نظامی آمریکا کلماتی چون مداخله یک ابرقدرت گنجانده
شد .اـکنون بیانیه خواستار خروج همه پایگاههای خارجی ٬واحدهای نظامی و پایگاههای پشتیبانی و
غیره شده است ٬تا این منطقه بتواند با صلح و آرامش توأم گردد.
د :در مورد آفریقا نیز به ـکنفرانس ـکشورهای مشترکالمنافع لوزاـکا اشاره شد ٬که نمایندگان جبهه
وطنپرست پیرامون آن توضیحاتی دادند .این بیانیه با تأـکید اعالم داشت که نتایج مذاـکرات قدرتها در
صورتی حاصل خواهد شد که حاـکمیت اـکثریت واقعی و استقالل منطبق با قطعنامههای سازمان وحدت
آفریقا ٬مجمع عمومی سازمان ملل و نهضت غیرمتعهدها ایجاد شده باشد .قطعنامه  435شورای امنیت
سازمان ملل در رابطه با تالش گروههای رابط غربی درباره نامیبیا نیز به طور مختصر مورد بحث قرار
ـگرفت .سایر قسمتهای مربوط به بخش آفریقائی )پیشنویس( با تعدادی از همپیمانان ما که نامشان در
ـکنار نام ما به عنوان حمایتکنندگان از آفریقای جنوبی مشخص گردید ٬نسبتًا لحن خصمانه دارد .این
همپیمانان ما عبارتند از فرانسه ٬آلمان غربی ٬انگلیس ٬ایتالیا ٬بلژیک ٬ـکانادا ٬استرالیا ٬اسرائیل و ژاپن .این
اجالس تقاضای سازمان وحدت آفریقا را برای تشکیل یک کنفرانس در سال  1980که نتیجه آن تحریم
آفریقای جنوبی از نظر اقتصادی و دیگر موارد است ٬در خود درج نموده است.
ه  :بخش مربوط به خاورمیانه ظاهرًا از نظر منافع آمریکا اصًال قابل پذیرش نمیباشد .محکومیت
ـکمپ دیوید در بیانیهای جدا از اعالمیه آمده و در آن خواسته شده است ٬که پیرامون عضویت مصر در
ـکنفرانس وزرای غیرمتعهدها در سال  1981گزارشی ارائه شود .اعراب تالش زیادی بکار بردند تا مصر
اخراج شود و این بیش از حد انتظار بود ٬ولی با تالشهای آفریقاییها عضویت مصر بر سر جای خود باقی
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مانده است .بنا به گزارشات رسیده بسیاری از رهبران آفریقایی در این زمینه با برگزاری جلسات شبانه
طوالنی تالش زیادی به کار گرفتند .امیدواریم درباره خاورمیانه نیز لحن بیانیه عوض بشود.
و :بخش اقتصادی در تلگرام سپتامبر مطرح خواهد گردید.
 7ـ به طور خالصه باید گفت که به خاطر تالشهای واحدهای دیپلماتیک ما چند نکته نگرانکننده که
توسط نمایندگان مطرح شده بود ٬برطرف گردید .عالوه بر اینها ٬یوگسالوی و دیگـر مـحافظهـکـاران
توانستند ٬تغییری در اتحاد بین غیرمتعهدها و شوروی که ـکاسترو خواستار آن بود پدید آورده ٬اصول
نخست نهضت را جایگزین سازند.
 8ـ مهمترین مسئلهای که در دوره بعد از اجالس باقی ماند این است که تاـکتیکهای هراسانگیزی که
ـکوبا در هاوانا به کار میبرد تا چه حد میتواند ـکاسترو را به عنوان ریاست نهضت غیرمتعهدها که دچار
تفرقه و خالی ازنفوذ شده ودیگرنمیتواند به عنوان عنصری در سیاست خارجی ـکوبامفیدواقع شود ٬باقی
نگاهدارد.
 9ـ برای تمام مخاطبهای اقدامگر .ما واحدهای شما را برای اقدام پیرامون این پیام انتخاب کردهایم٬
چون میخواهیم در این مورد از نظریات همپیمانان خود و کشـورهای مـحافظهـکـار عـضو نـهضت
غیرمتعهدها اطالع حاصل نماییم .به هنگام اقدام طبق دستورالعمل ذیل باید یادآور شد که اهداف ما
عبارتند از:
الف :به درک بهتر و بیشتری از مفاد و جو این کنفرانس )ـکه به نظر آمریکا( درپشت درهای بسته انجام
ـگرفته بود نائل آییم؛
ب :با کشورهای همپیمان خود و نیز کشورهایی که عضو غیرمتعهدها نیستند ٬بتوانیم به یک ارزیابی
مشترک دست یابیم.
ج :از نقش سازندهای که بعضی از دولتها در هاوانا ایفا کردند ٬مطلع شویم .ضمنًا مایلیم در اینباره
نظریات شما را نیز بدانیم؛
د :در مورد مواضع عمده نهضت غیرمتعهدها که با منافع آمریکا منافاتی ندارد ٬نگرانی ما را نشان دهید
و در صورت لزوم از دولتهای میزبان بخواهید که به انتقاد از اعالمیه نهائی بپردازند.
ه :درمورد موضع کشورهای عضو در رابطه با اجالس نهضت غیرمتعهدها در بعداز هاوانا ٬و نیز تالش
محافظهـکاران درجهت محدودنمودن توانایی ـکاسترو درسوءاستفاده کردن از سمت خود به عنوان ریاست
نهضت اطالعاتی به دست آورید.
و :تا آنجا که امکان دارد میزان همبستگی کشورهای عضو نهضت غیرمتعهدها را به مواضع بیان شده
در اعالمیه حاصله از اجالس و رعایت آنها را در مناظرات مجمع عمومی سازمان ملل برای ما بیان نمائید.
الزم نیست که از مقاصد دولتهای میزبان آـگاه شوید.
 10ـ پس از دریافت گزارشات شما در نظر داریم در سیاست خود در قبال نهضت غـیرمتعهدها
تجدیدنظر کرده در صورت لزوم و در صورت مفید بودن از آن دسته از رهبران غیرمتعهدها که نسبت به
سیاستهای آمریکا و خود آمریکا با لحن توهینآمیز برخورد کردهاند .ابراز نارضایتی نماییم .ما نظرات
سفارت واقع در ـکنیگزتون را مطالعه کرده و در تلگرام سپتامبر به آن پاسخ خواهیم داد.
 11ـ به همین ترتیب با استفاده از راهنماییهایی که در پاراـگراف آغازین این پیام آمد واحدها در

اسناد النه جاسوسی آمریکا

 162

صورتی که مطمئن هستند که کار آنها هیچ گونه عکسالعمل منفی را به همراه نخواهد داشت درموقعیتهای
غیررسمی و یا رسمی که برای مطرح کردن مسائل دیگر برگزار شود ٬باید در دیدار با آن دسته از مقاماتی
ـکه در اجالس نهضت غیرمتعهدها شرکت نمودهاند ٬گفتگو نمایند .شما باید در مورد نظریات آنها درباره
ـکنفرانس؛ آینده غیرمتعهدها به ریاست ـکوباییها؛ دموکراتیزه کردن اجالس غیرمتعهدها به خصوص پس از
ـکارهای ـکوباییها در هاوانا؛ و نقشی که دولت میزبان شما میخواهد در اجالسهای آتی غیرمتعهدها ایفا
نماید اطالعاتی کسب نمائید .ما به خصوص مایل هستیم بدانیم روشهای محرکه و نتایج نهایی چگونه از
جلسات کمیته حاصل شدهاند .بسیار خوب خواهد بود ٬اـگر بتوانید درباره کشورهایی که به حمایت و یا
مخالفت از نظریات و منافع آمریکا پرداختهاند ٬اطالعاتی در اختیار ما قرار دهید.
 12ـ شما باید نشاندهنده نگرانی ما در رابطه با بخشهای مربوط به خاورمیانه ٬پورتوریکو ٬شمال و
جنوب باشید و خاطرنشان سازید که این بخش و دیگر بخشها و نیز نحوه برخورد بسیاری از گفتارها در
اعالمیه نهائی نمیتوانند سبب ایجاد تفاهم بینالمللی و باال بردن نفوذ نهضت غیرمتعهدها بشوند .همه
مخاطبهای اقدامگر )به استثناء بخش خاور نزدیک( باید از دولتهای میزبان خود بخواهند که درباره مفاد
این اعالمیه پیرامون خاورمیانه ٬پورتوریکو و صهیونیزم و نژادپرستی با حالتی انتقادآمیز برخورد نمایند.
در صورتی که سفارتها الزم بدانند ٬میتوانند در مورد نقشه دولتهای میزبان جهت انتقاد از سایر بخشهای
اعالمیه نیز اطالعاتی کسب نمایند .سرانجام باید اظهار نمائید که آمریکا در آینده نزدیک امیدوار است
بتواند لحن مضر هاوانا را آنچنان تحت تسلط خود درآورد تا تمام تالش خود را به حل مسالمتآمیز
مسائل معطوف داشته ٬روابط اقتصادی جهانی را باال ببرد.
 13ـ مخاطبهای اقدامکننده در صورت نیاز میتوانند از ارزیابیهای مقدماتی آمریکا در پاراـگرافهای
8ـ  3استفاده نمایند .عکسالعملهای دولت میزبان خود راحداقل تا پایان وقت اداری سهشنبه  20سپتامبر
ـگزارش نمائید .در صورتی که واحدها الزم بدانند میتوانند جهت استخراج اطالعات الزم پیرامون نتایج
اجالس از نکاتی که در باال مطرح شده ٬استفاده نمایند .در صورتی که واحدهای دیپلماتیک مستقر در
خاور نزدیک بتوانند در پایتختهای عربی اطالعاتی در خاورمیانه و اخراج مصر به دست آورند ٬موجب
امتنان ما خواهد گردید.
 14ـ با وقوف به این حقیقت که بسیاری از رهبران در حال مراجعت هنوز در حال سفر هستند٬
میدانیم که بعضی از مشورتهای در سطح باال بعدًا باید انجام شود .برای این کار اقدام خواهیم کرد ٬ولی
برای ما بسیار ضروری است که درباره عکسالعملهای اولیه اطالعاتی به دست آوریم .راهنماییهای بیشتر
برای واحدهای ویژه در ذیل میآید.
 15ـ برای دوبلین ٬نمایندگی آمریکا در ناتو ٬لندن ٬پاریس ٬بن ٬رم ٬لوکزامبورگ ٬الهه ٬ـکپنهاـگ٬
بروکسل ٬اوتاوا ٬توکیو ٬ـکانبرا ٬آتن ٬آنکارا ٬بخارست ٬مادرید ٬لیسبون ٬استکهلم ٬هلسینکی ٬وین ٬و برن.
شما باید از نظرات دولت میزبان درباره نتایج کنفرانس و نتیجه حضور آنها در پایتختهای کشورهای
نهضت غیرمتعهدها مطلع بشوید .برای ما جالب است که بدانیم که آیا آنهامیخواهند درباره اجالس بیانیه
عمومی منتشر سازند و یا اینکه در سطح نمایندگی دیپلماتیک اجالس اقدام نمایند .توکیو باید به تکرار
قدردانی آمریکا از تالشهای سونودا در آمریکای التین بپردازد .واحد مادرید نیز باید از تالش اسپانیاییها
در مورد آمریکای التین با بهبودی که در این زمینه فراهم آمده ٬قدردانی نماید .مادرید و لیسبون باید
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درباره نظریات اسپانیاییها بعد از اجالس هاوانا اطالعاتی گردآوری نمایند .بن باید بداند که سفارت ما در
آلمان غربی اطالع داده که صدراعظم اشمیت از اینکه آلمان غربی در بخش آفریقای جنوبی مورد انتقاد
واقع شده ٬بسیار عصبانی است .سفارتهای ما در دیگر کشورهای مورد انتقاد )به پاراـگراف  5د مراجعه
شود( نیز شاید بخواهند از عکسالعمل دولتهای میزبان خود مطلع شوند .لندن نیز باید از ارزیابی انگلیس
از اجالس نهضت غیرمتعهدها ما را باخبر سازد.
 16ـ برای بلگراد ٬شما بایداحترام ما را نسبت به نقش رئیس جمهورتیتو در حراست از اصول اساسی
غیرمتعهدها که منشاء الهام تیتو و دیگر مؤسسین غیرمتعهدها بوده است ٬مورد تأـکید قرار دهید .و باید آنها
را در جریان نگرانی ما بر سر نتایج ناراحت کنندهای که پیرامون خاورمیانه و دیگر مسائل به وجود آمده و
نیز لحن شدیدًا ضدآمریکایی بسیاری از گفتارها و اعالمیه نهائی قرار دهید .ببینید نظر یوگسالوها درباره
آینده نهضت غیرمتعهدها به ریاست ـکاسترو چیست .و سعی کنید به آنها تفهیم کنید که ما به تـحلیل
یوگسالوها درباره کنفرانس هاوانا عالقهمند هستیم.
 17ـ برای دهلی نو :برداشت ما این بوده است که با وجود عدم ثبات سیاسی در دهلی نو هیئت
نمایندگی هندی برخالف انتظار نقش بسیار مفیدی را ایفا نموده است .با اسـتفاده از تـلگرام شـماره
 240341میتوانید مراتب امتنان ما را به میشرا وزیر امور خارجه برسانید ٬ولی نگرانی آمریکا را از نحوه
برخورد در بخش شمال و جنوب نیز خاطرنشان ساخته یادآور شوید که این لحن نمیتواند ٬به وجود
آورنده پیشرفت و بهبود در وضع منطقه باشد.
 18ـ برای قاهره :از سفیر درخواست شد که به مالقات با پطروس غالی پرداخته اعالم دارد کـه
برخالف مزاحمتهایی که در هاوانا فراهم شده بود مصر توانست از اخراج خود از نهضت غیرمتعهدها
جلوگیری نماید .بهتر است نارضایتی ما را در مورد بخش خاورمیانه این اعالمیه که در آن به جای قرارداد
صلح ـکمپ دیوید هیچ گونه راه حلی ارائه نشده است ٬نیز اعالم نمایید .از مقامات مصر به پرسید که آیا
مایلند درباره بخش خاورمیانه همراه با آفریقاییها به انتقاد بپردازند و دیگر اینکه ما هم مایل هستیم در
زمینه دیپلماسی خود با آنها هماهنگی ایجاد نماییم .پاسخ مصر را سریعتر برای ما ارسال دارید .تلگرام
سپتامبر شامل نظرات موسی ) (MUSSAپیرامون آمریکا و نهضت غیرمتعهدهاست و الزم نیست که از آن
نسخهبرداری نمایید.
 19ـ برای پکن :سفارت باید سعی نماید نظرات و عقاید ما را با مقامات مهم امور خارجه درمیان
ـگذاشته ٬با استفاده از پاراـگرافهای  8ـ  3اطالعات الزم را در مورد عکسالعمل چینیها به دست آورند.
 20ـ برای داـکار و ابیجان :مراتب قدردانی ما را به وزرای امور خارجه به خاطر حضور متهورانهشان
در اجالس و حمایت از اصول واقعی غیرمتعهدها و مواضع محافظهـکارنهاش ابراز نمایید .مایل هستیم
نظرات آنها را درباره آینده نهضت غیرمتعهدها و نقشی که در آینده ایفا خواهند کرد ٬بدانیم.
 21ـ برای لیما و بوئنوس آیرس :برای اطالع شما .طبق اطالع ما پرو و آرژانتین در این اجالس
نقشهای سازنده ایفا کردهاند ٬مایلیم نظر سفارت را نیز در این باره بدانیم .پایان برای اطالع شما .پیرامون
نظرات این دو کشور درباره اجالس )به خصوص نیروی مـحرکه آمـریکای التـین( ٬آیـنده نـهضت
غیرمتعهدها و نقش آمریکای التین در نهضت اطالعاتی برای ما ارسال نمایید .شما حتمًا به انتقاد از بعضی
از قسمتهای گردهمایی خواهیدپرداخت وامیدواریم پورتوریکو و قسمت مربوط به آمریکای التین را نیز
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در این بخش گنجانده باشید.
 22ـ برای پاناما :سفارت باید مراتب قدردانی ما را از نقش پاناماییها در هاوانا ابراز داشته نظر دولت
پاناما را پیرامون اجالس جویا شود .شما نیز حتمًا به انتقاد از بعضی ازقسمتهای بیانیه خواهیدپرداخت که
امیدواریم پورتوریکو و قسمت مربوط برای آمریکای التین را نیز در این بخش گنجانده باشید.
 23ـ برای بوگوتا ٬سان خوزه ٬ـکاراـکاس ٬الپاز ٬برازیلیا ٬ـکیتو :ما مایل هستیم نظر دولتهای میزبان
درباره اجالس ٬آینده غیرمتعهدها ٬و آینده روابط آمریکای التین با نهضت غیرمتعهدها را بدانیم .شما نیز
باید به انتقاد از بخش مربوط به پورتوریکو و آمریکای التین بپردازید .ـکاراـکاس میتواند با استفاده از
پاراـگرافهای  8ـ  3به توجیه نمایندگان  IPUآمریکا بپردازد.
 24ـ برای دارالسالم و الـگوس :شما باید درباره ارزشیابی اجالس آینده نهضت غیرمتعهدها و نقش
آتی آفریقاییها در آن اطالعاتی به دست آورید.
 25ـ برای ـکلمبو ٬اسالمآباد ٬و داـکا :سفارتها بایددرباره ارزیابی دولتهای میزبان درباره اجالس
اطالعاتی تهیه نمایند.
 26ـ برای رانگون:شنیدهایم که برمهایهامیخواهند از نهضت غیرمتعهدها خارج شوند ٬در صورتی که
در این مورد اطالعاتی برای ما ارسال نمایید بسیار خوشحال خواهیم شد .ولی در صورتی که شما مورد
سؤال قرار گرفتید نباید موضع خود را روشن سازید .و مراتب قدردانی ما را از زحمات وزیر امور خارجه
در اتکاء به اصول واقعی غیرمتعهدها و مواضع محافظهـکارانه به ایشان ابراز دارید.
 27ـ برای پایتخت آسیایی :بسیار جالب خواهد بود اـگر بتوانید عکسالعمل دولتهای میزبان را در
رابطه با اجالس ٬تأثیر مسائل دریایی مهمی که مطرح شده بود ٬طرحهای آنها برای ایفاء نقش در آینده
نهضت غیرمتعهدها و یا انتقادات آنها برای ما ارسال نمایید .سفارت ما در سنگاپور مراتب قدردانی ما را
نسبت به نقشی که وزیر امور خارجه به حمایت از محافظهـکاران هاوانا ایفا کرده بود ٬به ایشان ابراز دارد.
سفارت آمریکا در مانیل نیز پیرامون نظریات دولت فیلیپین در رابطه با نهضت غیرمتعهدها پس از هاوانا
اطالعاتی تهیه نماید و در پاسخ به شماره  17390شما بهتر است از پاراـگرافهای  8ـ  3باال استفاده نمایید.
عالوه براینکه بر نکات مثبت داخل اعالمیه اشاره میکنید به جوضدآمریکایی و ضدغربی حاـکم برنهضت
در اجالس هاوانا نیز اشارهای بنمایید.
 28ـ برای امان ٬مسقط ٬خارطوم و موگادیشو :ببینید دولتهای میزبان تا چه حد از تاـکتیکهای عربی در
هاوانا حمایت میکنند.
 29ـ برای سئول :آیا کرهایها در نظر دارند از بخش مربوط به کره در اعالمیه که به سادگی به بیان مکرر
موضع ـکره شمالی پرداخته است ٬انتقاد نمایند؟
 30ـ برای نمایندگی آمریکا در سازمان ملل :این وزارتخانه جهت آـگاهی هیئت نمایندگی اطالع
میدهد که بهتر است از تحلیل نمایندگی آمریکا در سازمان ملل پیرامون تأثیر اجالس نهضت غیرمتعهدها
بر سی و چهارمین اجالس مجمع عمومی سازمان ملل مطلع گردد .درپایان سی و چهارمین اجالس مجمع
عمومی سازمان ملل مایلیم از شما گزارشی دریافت نماییم که در آن از میزان انجام وظـیفه اعـضای
غیرمتعهدها در دفاع از مواضع اجالس در مجمع عمومی سازمان ملل سخن رفته باشد.
 31ـ برای باربادوس :میتوانید پیرامون ارزیابی دولت باربادوس از اجالس اطالعاتی بـه دست

غیرمتعهدها  165

بیاورید ٬ولی این موضوع را به هیچ وجه با ـگرانادا ٬دومنیکا ٬یا سنتلوشا در میان نگذارید.

ونس

سند شماره )(32

طبقهبندی :خیلی محرمانه
به :وزارت خارجه در واشنگتن دی ـ سی ٬فوری

تاریخ 28 :شهریور 58
از :سفارت آمریکا در تهران شماره 222
عطف به :وزارتخانه 244178
موضوع :اجالس جنبش غیرمتعهدها
 1ـ )تمام متن خیلی محرمانه(
 2ـ طی مالقات با یزدی وزیر امور خارجه در  18سپتامبر ٬کاردار خواستار نظریات یزدی درباره
نتایج اجالس غیرمتعهدها در هاوانا شد.
 3ـ در هنگام گفتگو ٬یزدی بر نقش مستقل ایران از جنبش غیرمتعهدها تأـکید کرده گفت ایران از روش
ـکوبا در اجالس پیروی نخواهد کرد .یزدی به طور مختصر به مسائل جنبش غیرمتعهدها اشاره کرد٬
خصوصًا درباره تالش ایران برای به تعلیق درآوردن عضویت مصر سخن گفت .وی گفت که اجالس
موافقتنامه ـکمپ دیوید را محکوم شمرده بود و توافق کرده بود که تا سال  1981در مورد مصر تصمیمی
اتخاذ ننماید .یزدی گفت که ـکامبوج نیز یکی دیگر از مسائل مهم مطروحه در اجالس بود ٬که برای آن راه
حلی پیدا نشد .وی بیان داشت که جنبش به محکوم کردن مداخله ویتنامیها در امور جنبش غیرمتعهدها
پرداخت و اظهار داشت که درست است که نتیجه حاصله از مداخله ویتنامیها خوب بود ٬ولی اهداف ویتنام
نمیتواند توجیهـکننده وسایل آن کشور باشد.
 4ـ یزدی گفت از اینکه توانسته بود جنبش غیرمتعهدها را با مساعدت خود غیر بلوکه نگاهدارد
خوشحال است :به گفته وی مهمترین کمک ایران این بود که از جنبش خواست که از نظر ”فرهنگی“ غیر
بلوکه باقی بماند .یزدی گفت بسیاری از اعضاء جنبش ضد امپریالیست هستند ٬ولی مانند غربیها فکر
میکنند .بسیاری دیگر از آنها ضد شوروی هستند ولی مانند روسها فکر میکنند ٬و بسیاری از آنها ضد
نژادپرستی هستند ٬ولی دارای تفکری نژادپرستانه هستند .وی گفت که نحوه تفکر و فرهنگ کشورهای
لینگن
غیرمتعهد باید به طور واقعی غیر بلوکه بشود.
سند شماره )(33

طبقهبندی :خیلی محرمانه
به :سفارت آمریکا در تهران

تاریخ 29 :شهریور 58
از :دفتر حفاظت منافع آمریکا در هاوانا شماره 8582
رونوشت برای :وزارت خارجه ٬واشنگتن دی ـ سی.
نمایندگی آمریکا در سازمان ملل ٬نیویورک
عطف به :تهران 10049
موضوع) :خیلی محرمانه( وزیر امور خارجه ایران دکتر یزدی در اجالس غیرمتعهدها در هاوانا
 1ـ )تمام متن خیلی محرمانه است(.
 2ـ متن سخنرانی وزیر امور خارجه ایران دکتر یزدی را که در گردهمایی عمومی جنبش غیرمتعهدها
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ایراد شده بود ٬در اختیار نداریم .بخشی از سخنان یزدی در روزنامه حزب کمونیست کوبا به نام ”ـگرانما“
به چاپ رسیده است ٬ولی نمیتوان آن را معادل کل سخنرانی وی دانسته و یا از نظر صحت برای آن
اعتباری قائل شد .ولی هر چه باشد ما خطوط اصلی مطالب چاپ شده در ”ـگرانما“ را در ذیل میآوریم.
 3ـ یزدی با اعالم اینکه پیروزی نهائی مستضعفین حتمی است به ”امپریالیسم آمریکا“ بخاطر حمایت
از ”رژیم خونخوار“ شاه حمله کرد .وی گفت ٬درست در زمانی که امپریالیستها از حقوق بشر سخن
میرانند ٬شکنجهـگران مردم به دریافت سالح و کمکهای نظامی آمریکا ادامه میدهند.
 4ـ یزدی اظهار داشت که دولت وی از ساف و آزادی آفریقای جنوبی حمایت میکند و دیگر اینکه
سیاست ایران بر ”تساوی و صفات بشر دوستانه اسالم“ متکی است .در ادامه سخنان خود وی گفت که از
این نظر ”فیدل ـکاسترو از هر مسلمان دیگری به اسالم نزدیکتر است“ که البته این موضوع حتمًا باعث
خنده ـکاخ سفید گردیده است.
5ــ علیرغم لحن ظاهرًا تند مشهود در سخنان یزدی ٬دیگر ناظران دیپلماتیک در اینجا اظهار داشتهاند
ـکه هیئت نمایندگی ایرانی را نمیتوان به هیچوجه در زمره ”آتشخواران اصلی“ اجالس بهحساب آورد.
یکی از اعضای هیئت نمایندگی ایران به مقام دفتر حفاظت منافع آمریکا در هاوانا گفت ”این موضوع فقط
جنبه یک گردهمایی اجتماعی دارد؛ در اینجا به هدفی دست یافته نخواهد شد ٬ولی همه به هنگام مراجعت
از اینکه عقده خود را خالی کردهاند ٬خوشحال خواهند بود“.
اسمیت

سند شماره )(34

طبقهبندی :خیلی محرمانه
تاریخ 2 :مهر 58
به :وزارت خارجه واشنگتن دی ـ سی.
از :سفارت آمریکا در منامه شماره 1915
رونوشت برای:سفارت آمریکا درابوظبی ٬امان ٬دفتر حفاظت منافع آمریکادر بغداد٬سفارت آمریکا در
بیروت ٬قاهره ٬دمشق ٬ظهران ٬دوحه ٬کنسولگری آمریکا در بیتالمقدس ٬سفارت آمریکا در جـده٬
ـکویت ٬لندن ٬مسقط ...٬ریاض ٬سفارت آمریکا در صنعا ٬تهران ٬تلآویو ٬تریپولی ٬دفـتر نـمایندگی
آمریکا در نیویورک .....٬در بحرین ٬فرماندهی نیروی خاورمیانه ٬سرفرماندهی نیروهای آمریکا در
اروپا ٬سرفرماندهی نیروی دریایی آمریکا در اروپا.
موضوع :بحث پیرامون اجالس جنبش غیرمتعهدها توسط وزیر امور خـارجـه بـحرین :رابـطه بـین
مسئله فلسطینیها و همکاری امنیتی منطقهای در خلیج
 1ـ )تمام متن خیلی محرمانه است(.
 2ـ در مالقات با معاون وزیر امور خارجه توینام در  11سپتامبر و دردیدارپرفسور ر .ک .رمضانی در
 15سپتامبر ٬وزیر امور خارجه بحرین نظریات خود را پیرامون جنبش غیرمتعهدها برای ما ابراز نمود:
)الف( با وجود اینکه مالزی و اندونزی در مورد برخی از مسائل موفق بودند ٬ولی روی هم رفته این
ـکنفرانس میانهروها را با مشکالت زیادی روبرو ساخت .پس از ـکاسترو٬فلسطینیها بزرگترین پیروزی را
به دست آورند.
)ب( ـکاسترو با استفاده از این تاـکتیک که او بیش از عرفات ٬فلسطینی است خود را از انتقاد دور نگاه
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داشت .پس از ایراد سخنرانی وی به طرفداری از فلسطینیها ٬هیچ یک از نمایندگان عربی در سیاستهای
غیرمتعهدانه او شک و تردید بدل راه ندادند.
)ج( نشان دادن آمریکا به عنوان دشمن حقوق فلسطین سبب شد که هیچ یک از نمایندگان نتوانند در
مورد هیچ مسئلهای از آمریکا حمایت نمایند .از طرف دیگر سامورا ماشل از موزامبیک میتوانست از
شوروی ستایش نموده مورد تشویق هم قرار گیرد .او حتیمیتوانست از مداخله ـکوبا در آفریقا نیز سخن
بگوید و باز هم مورد تشویق قرار گیرد.
)د( اشتباه است اـگر فکر کنیم که مصر در اجالس حتی مقداری پیروزی به دست آورد .پطروس غالی
ـکامًال منزوی و مورد تحقیر قرار گرفت .همه نمایندگان به تحقیر مصر پرداختند و سادات را خائن به
جنبشی که ناصر مبتکر آن بود ٬قلمداد کردند.
)ه( وزیر امور خارجه بحرین برای اولین بار با وزیر امور خارجه یزدی در کنفرانس مالقات و گفتگو
ـکرد .یزدی به وی اطمینان داد ٬که دولت کنونی ایران تمایل و یا قصد مداخله در امور بحرین را ندارد .در
این مالقات یزدی از نزاعهای درونی شریرانه و وقت تلف کننده در هیئت حاـکمه ایران سخن گفت .یزدی
در بیانات خود کامًال ضدآمریکایی مینمود .یزدی به وزیر امور خارجه گفت که بحرین باید به حمایت
بیشتر از فلسطینیها بپردازد ٬ولی شیخ محمد خود را معذور دانست.
 3ـ اظهارنظر :نظریات وزیر امور خارجه به طور کلی حاـکی از بدبینی بود .نمایان ساختن آمریکا به
عنوان دشمن فلسطینیها میتواند ٬روحیه کشورهای جهان سوم را در برابر آمریکا تشکل ببخشد .وی از
توینام پرسید ٬آیا آمریکا نمیتواند اعالم نماید که از خودمختاری فلسطینیها حمایت میکند ؟
 4ـ وزیر امور خارجه در هر دو گفتگوی خود اظهار داشت با وجوداینکه بحرین خود را دوست دیرین
آمریکا و غرب میداند ٬ولی نمیتواند در جو سیاسی حاضر مداخله مستقیم آمریکا و کمکهای او را در
همکاری امنیتی منطقه خلیج پذیرا شود .امنیت خلیج و مسئله فلسطینیها به هم پیوسته است و تا زمانی که
آمریکا مسئله دوم را حل نکرده یا مواضع خود را در قبال آن تغییر نداده باشد ٬برای بحرین و دیگر
ـکشورهای خلیج )به استثناء عمان ( پذیرش دخالت آمریکا در امنیت خلیج ممکن نیست .توینام در
توضیح گفت ٬آمریکا در تالش دستیابی به یک راه حل عادالنه است و خاطرنشان ساخت که برای تحقق
آن زمان الزم است .وی ازوزیر امور خارجه پرسید ٬آمریکا برای کمک به بحرین و کشورهای همجوار در
جهت تأمین ثبات خود و خلیج باوجود تالشهای حاضرمیتواند چه کاری انجام دهد ؟ وزیرامور خارجه
در این مورد پاسخی نداد ٬ولی بار دیگر مسئله فلسطین را مرکز تمام مواضع درازمدت آمریکا در منطقه
دانست.
پلت رو
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سند شماره )(35
تاریخ 3 :مهر 58
از :وزارت خارجه واشنگتن دی ـ سی .شماره 252499
طبقهبندی :محرمانه
به :مجمع گیرندگان مطالب مربوط به جنبش غیرمتعهدها
متن ذیل تکرار تلگرام قاهره  19429است که به وزارت خارجه بلگراد ٬ژنو ٬هاوانا ٬دهلینو ٬تلآویو٬
نمایندگی آمریکا در سازمان ملل در 30شهریور فرستاده شد .ابتدای نقلقول از قاهره 19429محرمانه
نسخه تصحیح شده )متن مرجع حذف گردید(
عطف به :وزارتخانه 244474
موضوع :مصر و اجالس جنبش غیرمتعهدها
1ـ )محرمانه( همان گونه که در تلگرام مرجع اشاره شد آنچه در ذیل میآید متن نامه وزیر امور خارجه
مصر پطروس غالی است ٬که در آن انتقادات مصر را از اجالس جنبش غیرمتعهدها برای ریاست جنبش
یعنی ـکاسترو و دیگر اعضای غیرمتعهدها فرستاده و از دیگر اعضاء نیز خواستار انجام اقدامات مشابه
ـگردیده است.
 2ـ )محرمانه آغاز متن(.
عالیجناب:
در رابطه با ششمین کنفرانس خاتمه یافته اخیر سران کشوری و یا دولتی کشورهای غیرمتعهدها ٬مفتخرًا
یک نسخه از نامهای را که برای رئیسجمهور فیدل ـکاسترو ٬ریاست کنفرانس مزبور ارسال داشتهام برای
شما نیز ارسال مینمایم ٬و بدین وسیله موضع جمهوری عربی مصر را در مورد پیشنهاد دفتر کنفرانس که
پس از مشاورتهای آمده در بیانیه دفتر هماهنگی غیرمتعهدها در ـکلمبو کنفرانس شماره  6بیانیه شماره 2
اتخاذ گردیده و به وسیله ایشان این اتفاقنظر اعالم گردیده ٬ابراز نمایم .دولت مصر رأی اعالم شده را در
مورد بعضی از جنبههای مسئله خاورمیانه رد کرده ٬نسبت به روش غیرمعمولی و بیسابقهای که در
بخشهای آخر کنفرانس در پیش گرفته شده بود اعتراض خود را اعالم میدارد.
میخواهم از این فرصت استفاده کرده احساسات خود را نسبت به موضعی که نمایندگان شما در
ـکنفرانس برای دفاع از سنت ها ٬اصول و اهداف عدم تعهد اتخاذ کرده بودند و کامًال با روش” ٬پیشنهاد“ و
اعالمیه ریاست جنبش مغایرت دارد ٬اعالم نمایم.
در خاتمه ٬خوشحال خواهیم شد اـگر دولت جنابعالی در این رابطه به ارسال یک انتقاد رسمی برای
ریاست یا دبیر کل کنفرانس همت ورزد.
عالیجناب خواهشمند است ٬بهترین احترامات مرا بپذیرد.
پایان متن
پطروس غالی

3ـ آغاز متن
آقای رئیس جمهور:
افتخار دارم که مطالب زیر را مورد توجه شما ریاست جنبش غیرمتعهدها قرار دهم:
عقیده دولت جمهوری عربی مصر بر این است که ”پیشنهاد دفتر کنفرانس که پس از مشاورتهای“ آمده در
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بیانیه دفتر هماهنگی غیرمتعهدها در ـکلمبو  /کنفرانس شماره  / 6و بیانیه دوم ٬و بیانات جنابعالی در رابطه
با اتخاذ آن در آخرین جلسه ششمین کنفراس سران دولتی و کشوری کشورهای غیرمتعهد در نهم سپتامبر
با اصول و اهداف غیر بلوکه بودن کامًال مغایرت دارد .بنابراین اینجانب رد این پیشنهاد توسط دولت
جمهوری عربی مصر را اعالم میدارم.
عالوه بر این دولت جمهوری عربی مصر مایل است مخالفت شدید خود را نسبت به روش غیر عادی و
بیسابقهای که متأسفانه در آخرین مراحل کنفرانس در پیش گرفته شده بود ٬ابراز نماید .چون این روش
اصوًال با روشهای مورد قبول جهانیان که باید بین دو دولت حکمفرما باشد منافات دارد .چون اـگر این
روش تکرار شود بدون شک نتایج بسیار تأسفباری به بار آورده ٬وحدت اعضای جنبش غیرمتعهدها را
خدشهدار خواهد کرد .عدم تعهد شکل گرفت و به وجود آمد ٬تا به حراست از حاـکمیت و استقالل سیاسی
اعضای خود بپردازد .کشورهای عضو جنبش غیرمتعهدها همیشه خواستار عدم مداخله در امور داخلی
دیگران بودهاند .بنابراین این روش سرپیچی از اصول عالیه عدم تعهد یعنی تجاوز به حاـکمیت کشورهای
عضو و مورد سؤال قراردادن حق حاـکمیت یک کشور در اتخاذ سیاستهای خارجی خود که بر طبق تمایل
خلق خود از طریق نهادهایی که به طریقه دموکراتیک انتخاب شدهاند در پیش گرفته میشود ٬میباشد.
دفتر کنفرانس به عملی مغایر با سنتهای عدم تعهد دست زده است و حقی را از آن خوددانسته است که
بدون تردید خارج از حوزه استعداد و شایستگی آن است .چون دفتر کنفرانس یک ارگان سیاسی نیست.
در نتیجه این دفتر حق ندارد بدون دریافت مجوز از طرف کنفرانس چنین مسئلهای را مد نظر قرار دهد٬
خصوصًا اینکه این موضوع در کمیته سیاسی در سطح وزیران مورد بحث و مناظر ٬قرار گرفته بود.
بعضی از جنبههای سیاست خارجی مصر دگرگون جلوه داده شد و به عنوان تخلف از اصول عدم تعهد
تشریح گردید .قطعنامه  242شورای امنیت سازمان ملل اساس مورد قبول در تضاد اعراب و اسرائیل است
و به شرایط این قطعنامه در کمال وفاداری پاسخ داده شده بود .بد نیست یادآور شوم که روش اتخاذ شده به
وسیله مصر ٬طبق یادداشت سفیر جارینگ فرستاده ویژه دبیر کل در  8فوریه  1971به مصر و اسرائیل
ـکامًال درست است .این روش همچنین توسط مجمع عمومی سازمان ملل به وسیله قطعنامه  2799و
 2949و نیز به وسیله سازمان وحدت آفریقا مورد قبول واقع گردید.
آقای رئیسجمهور ٬در خاتمه باید باز هم یادآورشوم که ”پیشنهاد“ اتخاذ شده ٬نوعی مداخله در امور
داخلی مصر و تجاوز به حق حاـکمیت این کشور است .و بنابراین سرپیچی آشکار از اصول و اهداف عدم
تعهد به شمار میرود.
بر اساس همین دالیل دولت جمهوری عربی مصر به طور مؤکد روش در پیش گرفته شده و اتفاقنظر
اعالم شده را در رابطه با ”پیشنهاد“ مذکور مردود اعالم میدارد.
عالیجناب ٬خواهشمند است احترامات گرم مرا بپذیرید.
پایان متن
پطروس غالی

 4ـ )طبقهبندی نشده( این وزارتخانه بنا به مصلحت خود این متون را در اختیار دیگر واحدها نیز قرار
خواهد داد.
ـکریستوفر
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سند شماره )(36
تاریخ 6 :مهر 58
از :وزارت خارجه ٬واشنگتن دی ـ سی شماره 255471
طبقهبندی :خیلی محرمانه
به :تمام واحدهای دیپلماتیک به استثنای سفارت آمریکا در قاهره
عطف به :الف ـ وزارتخانه  ٬203983ب ـ وزارتخانه ) 212631به تمام گیرندگان ارسال نشده(
موضوع :مذاـکرات شمال و جنوب پس از اجالس غیرمتعهدها و COW
 1ـ )تمام متن خیلی محرمانه است(.
 2ـ خالصه :از زمان ارسال مرجع الف ٬اجالس غیرمتعهدها در هاوانا بیانیهای رسمی صادر کرد و به
وسیله آن خواستار آغاز مذاـکرات جهانی گردید.این بیانیه به وسیله ـگروه  77به عنوان یک اقدام در جلسه
 15ـ  10سپتامبر کمیته مجمع  WHOLEعمومی سازمان ملل تصویب گردید ٬و سی و چهارمین مجمع
عمومی سازمان ملل در مورد این پیشنهاد اقدام خواهد نمود .بنابراین همانگونه که در تلگرام مرجع ب
پیشبینی شده بود ٬مذاـکرات جهانی به عنوان یک عنصر مرکزی در استراتژی ـگروه  77در گفتگوی بین
شمال و جنوب ظاهر گشته است .کمیته مطالعه و تحقیقات فنی سازمان ملل با آغازی ضعیف توانست به
موفقیتی نسبتًا خوب دست یابد و آن این بود که توانست این احساس را در کشورهای کمتر پیشرفته و
پیشرفته به وجود آورد که آنها باالخره توانستند در مورد مسائل مورد نگرانی طرفین به نوعی تفاهم دست
پیدا کنند .این نتیجهـگیری سبب شد که ما به این فکر دست یابیم که برای پیشرفت در گفتگوهای شمال و
جنوب باید بر پیشرفتهای عینی توجه داشته باشیم .اجالس  5ـ  2اـکتبر صندوق بینالمللی پول یا بانک
جهانی در بلگراد برای ششمین بار به تجدید منابع پولی مؤسسه عمران بینالمللی خواهد پرداخت ٬که
سرمایه کلی بانک و منابع مالی مورد نیاز برای کشورهای در حال پیشرفت افزایش مییابد) .پـایان
خالصه(.
 3ـ سران دولتی و کشوری شرکت کننده در اجالس  6ـ  3سپتامبر غیرمتعهدها به اتفاق آراءتصمیماتی
را در زمینه بخش اقتصادی بیانیه هاوانا و قطعنامههای دیگر اتخاذ کردند که احتماًال بر آینده گفتگوهای
بین شمال و جنوب تأثیر خواهد گذاشت .شرکتکنندگان خصوصًا خواستار دور جدیدی از مذکرات
جهانی در زمینه همکاری بینالمللی در رابطه با پیشرفت و عمران شدهاند .آنها همچنین اظهار داشتهاند که
مذاـکرات باید ”اقدامگرانه بوده به یک روش کامل در مورد مسائل اصلی پرداخته و با مجاز دانستن
مشارکت همگانی همزمان به مسائل مختلف نیزبپردازد“ .عالوه براین خاطرنشان ساختهاند که :مذاـکرات
در چهارچوب سازمان ملل انجام گیرد؛ در یک محدوده زمانی مشخص به پایان برسد؛ و به مسائلی چون
مواد خام ٬انرژی ٬تجارت ٬عمران و توسعه ٬پول و امور مالی بپردازد؛ و در اجرای استراتـژی عـمران
بینالمللی مشارکت نماید .قطعنامه جنبش غیرمتعهدها از کمیته  WHOLEمجمع عمومی  COWخواسته
است که به عنوان کمیته تدارکاتی در دور جدید جهانی شرکت نماید و در مورد روشها ٬محدوده زمانی ٬و
برنامه کار مربوط توصیههای خود را به مجمع عمومی سازمان ملل در سال  1980تسلیم نماید.
 4ـاقدامگران اصلی جنبش غیرمتعهدها حمایت ـگروه  77را جلب کرده ٬خواستار تسلیم یک قطعنامه
مشابه در اجالس  15 ٬COWـ  10سپتامبر در نیویورک شدند COW .این پیشنهاد را با اـکثر کشورهای
صنعتی درمیان گذاشت و درباره تأثیر آن بر مذاـکرات کنونی پیشنهاد ـگروه  77اطالعاتی تهیه نمود؛ همه
آنها اذعان داشتند که تصمیم آنها در مورد این پیشنهاد بستگی به نظریات مقامات عالیرتبه در پایتختها
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دارد COW .قطعنامه ـگروه  77پیرامون مذاـکرات جهان را به مجمع عمومی سازمان ملل ارجاع نمود و آن
را به عنوان یک اقدام مهم به رسمیت شناخت و توصیه نمود که آن را ”به عنوان یک موضوع دارای
اولویت“ مورد مالحظه قرار دهند.
5ــ عنصر اصلی پیشنهاد ـگروه  ٬77انرژی به عنوان موضوع مذاـکرات بینالمللی است .پس از اختتام
ـکنفرانس بینالمللی همکاری اقتصادی در اواسط  1977اعضای اوپک به ـگروه  77اجازه ندادند ٬که
پاسخگوی مباحثات جهانی انرژی باشد .ناراحتی و عصبانیت بعضی کشورهای تولیدکننده نفت و در حال
پیشرفت دراین رابطه به طور آشکار در ـکنفرانس پنجم تجارت وتوسعه سازمان ملل برای اولین بار مطرح
ـگردید .در ـگروه  77از کشورهای اوپک خواسته شد که به بحث پیرامون نحوه کمک به کشـورهای
تولیدکننده نفت و در حال پیشرفت پرداخته در مذاـکرات شمال و جنوب انرژی را نیز وارد نمایند .چون
ـکنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل و الجزیره و ونزوئال با حمایت از محدود ماندن عصیان کشورهای
تولیدکننده نفت و در حال پیشرفت در مذاـکرات جهانی نشان دادهاند ٬که مانند سالهای  77ـ  1975عمل
میکنند که در آن کشورهای اوپک اصرار داشتند که موضوع انرژی در مذاـکرات شمال و جنوب گنجانده
شود تا کشورهای مصرفکننده پیشرفته و در حال پیشرفت موضع متحدی را علیه آنها اتخاذ ننمایند.
 6ـ هنوز میزان موفقیت این تاـکتیک روشن نشده است .ولی کشورهای واردکننده نفت در حـال
پیشرفت تحت تأثیر این مانور قرار نگرفتهاند .در هاوانا ٬آنها اصرار داشـتند کـه یک قـطعنامه بـرای
خودکفایی جمعی شمال و جنوب تدوین گردد ٬و در آخرین ساعات موفق نیز شدند که بر اساس این
قطعنامه کشورهای صادرکننده نفت موظف هستند ٬در صورت کمبود نفت کشورهای واردکننده نفت در
حال پیشرفت را در اولویت قرار دهند .کشورهای واردکننده نفت در حال پیشرفت امیدوارند که بتوانند در
جلسه ـگروه  77در نیویورک که در ماه ژانویه قبل از اجالس  COWبرگزار میشود ٬بتوانند از طرف
ـکشورهای صادرکننده نفت ضمانت اجرائی برای خواستهای خود دریافت نمایند ٬تا بتوانند در صورت
موافقت مجمع عمومی سازمان ملل با این کار به تشکیل طرحهای خود برای شرکت در مذاـکرات جهانی
بپردازند.
 7ـ البته کشورهای اوپک میتوانند از طریق چند تن از اعضای ـگروه  77راههای دیگری را در پیش
پای کشورهای واردکننده نفت در حال پیشرفت قرار دهند .که عبارتند از (1) :اوپک مـیتوانـد یک
نرخگذاری دوگانه و یا طرحی کمکی برای کشورهای بسیار فقیر را اتخاذ نماید؛ ) (2و هر یک از اعضاء
اوپک باکشورهای غیرنفتی بانفوذ ـگروه 77جهت جلب موافقت آنهابر سر سیاست انرژی ـگروه 77تالش
خواهند کرد )مثًال تقصیر را به گردن آن دسته از کشورهای مصرفکننده پـیشرفتهای بـیاندازنـد کـه
صرفهجویی نمیکنند(.؛ یا ) (3اینکه کشورهای اوپک میزان کمک دو جانبه یا چند جانبه خود را به
ـکشورهای واردکننده نفت در حال پیشرفت افزایش دهند .در گذشته کشورهای اوپک مخالف نرخگذاری
دوگانه بودند ٬ولی اـکنون گویا طرحی دلخواه را در این مورد با چند کشور اصلی در حال پیشرفت پیاده
ـکردهاند .اطالعات کافی را برای اینکه ببینیم هر یک از این موضوعات تا چه حد حمایت گروههای  77را
به خود جلب کرده ٬در دست نداریم .بعضی از آنها ممکن است مغایر با منافع آمریکا و دیگر کشورهای
صنعتی باشند.
 8ـ انرژی تنها موضوع مهم اقتصادی است که در مذاـکرات شمال و جنوب تاـکنون مطرح نشده بود ٬و
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اهمیت آن آنقدر زیاد است که اقتصاد جهانی نمیتواند ٬آن را نادیده بگیرد .معذالک ما به این مذاـکرات تن
در نخواهیم داد ٬مگر اینکه نکته سازندهای در آنها یافته باشیم .یک روش بینالمللی که در نتیجه آن نفت
ـکافی با قیمتی مناسب به فروش رسد موردپسند ما نیز هست ٬ولی بعید است بتوان به آن دست یافت .یکی
از روشهای سازنده این است که با استفاده از صنعت غرب و منابع مالی غرب و کشورهای اوپک منابع
جایگزین انرژی را در کشورهای کمتر پیشرفته ایجاد نمود.
 9ـ آنچه که در پیشنهاد ـگروه  77برای دور جدید مذاـکرات پیرامون همکاری اقتصادی برای عمران و
توسعه جدید نیست ٬این است که این گروه مایل است انرژی را به مسائلی از قبیل تجارت ٬توسعه ٬مواد
خام ٬پول و منابع مالی ربط دهد .با وجوداینکه ما اذعان داریم )مرجع ب( که این مسائل بایکدیگرارتباط
دارند ولی هر یک از آنها در مجامع دیگری که تخصص مربوطه را نیز دارا هستند ٬مورد بحث و بررسی
میباشند .عالوه بر این ٬در مذاـکرات استراتژی توسعه بینالمللی آنها را در رابطه با هم مورد بحث قرار داده
و میدهند ٬و ما نمیخواهیم که کار هیئتهای کنونی دوچندان شود .و نیز مایلیم هزینههای مالی و انسانی
تشکیل هیئتهای جدید را نیز در نظر داشته باشیم ٬چون همان کار در حال دیگر باز هم ادامه خواهد یافت.
 10ـ در رابطه با پیشنهاد ـگروه  77برای چنین مذاـکراتی ٬وزیر امور خارجه ونس در سخنان خود در
مجمع عمومی سازمان ملل در  24سپتامبر بیان داشت که آمریکا حاضر است ٬در کمیته  WHOLEبرای
تصمیمگیری پیرامون مؤثرترین راه برای انجام این مذاـکرات شرکت نماید .وی گفت اولویت باید به مسائلی
داده شود که نتیجه مسلم داشته باشند و نباید به تکرار کاری که در جای دیگر انجام میشود ٬منجر گردد.
11ـ ـکنفرانس  UNCSTADموافقت کرد که یک صندوق پول در سازمان ملل در زمینه عـلوم و
تکنولوژی پیشرفت تحت مدیریت برنامه توسعه و عمران سازمان ملل افتتاح گردد .این صندوق دارای
اهدافی است که به کمک مالی داوطلبانه کمتر از  250میلیون دالر در  2سال نیاز ندارد .این کنفرانس به
ایجاد یک کمیته میان حکومتی اقتصادی و اجتماعی به مجمع عمومی گزارش میدهد .ما فکر میکنیم که
اجالس کنونی مجمع عمومی سازمان ملل این کمیته و این صندوق پولی را مورد تصویب قرار خواهد داد.
این کنفرانس در مورد نحوه استفاده از علم وتکنولوژی برای ایجاد پیشرفت در کشورهای در حال توسعه
اتفاقنظر داشت ٬ولی در مورد انتقال تکنولوژی نتوانست تصمیمی اتخاذ نماید .طرفین نتایج حاصله از
 UNCSTADرا موفقیتآمیز و مثمر ثمر میدانند.
 12ـاجالسهای ساالنه بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول در  5ـ  2اـکتبر در بلگراد برگزار خواهد
شد .مسائل مهم قابل بحث در بانک جهانی عبارت خواهد بود ٬از افزایش سرمایه کل بانک و تجدید
وامهای مناسب برای ششمین بار و مؤسسه عمران و آبادانی بینالمللی .بحث پیرامون افزایش سرمایه کلی
بانک عبارت خواهد بود ٬از پیشنهادی که بر اساس آن سرمایه  40میلیون دالری بانک به  80میلیون
افزایش یابد ٬که البته مدیران آن را تصویب کرده و برای دریافت آرای رسمی به رؤسای بانک ارجاع
دادهاند.
رؤسای آمریکایی بانک تنها پس ازموافقت ـکنگره آمریکاخواهندتوانست این افزایش سرمایه کلی را
تأیید نمایند .در ششمین اجالس مؤسسه عمران و آبادانی بینالمللی موضوع مورد بحث در بلگراد )و در
مذاـکرات  9ـ  8اـکتبر در دوبرونیک( میزان افزایش مالی و سهم نسبی هر یک از کمککنندگان خواهند بود.
ظاهرًا در مورد ارقامی از قبیل  11/5تا  12/5بلیون دالر توافق به دست خواهد آمد.
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 13ـ انتظار نمیرود که صندوق بینالمللی پول در بلگراد به مسائل مورد بحث شمال وجنوب به طور
رسمی بپردازد .گروه  24برنامهای را پیشنهاد کرده است که ممکن است در ـگروه  77در اجالس وزیران
بلگراد در  29سپتامبر ٬مورد بحث و تبادل نظر قرار گیرد .این برنامه مـمکن است تـوسط دولتـهای
ـکشورهای کمتر پیشرفته در اجالس ساالنه صندوق بینالمللی پول مطرح گردد .برنامه گروه  24شامل
تقاضا برای در اختیار گذاشتن منابع مالی موردنیاز میان دورهای ٬و آزادسازی  CFFو کاهش در شرایط
برداشت از صندوق بینالمللی پول میباشد .این مسائل در سال گذشته توسط مدیر اجرائی صـندوق
بینالمللی پول مطرح گردید .در مورد شرایط راهنماییهایی شد و  CFFنیز آزاد گردید .بررسی شدید از
صندوق بینالمللی پول ٬ایجاد منابع مالی میان دورهای را ضروری ندانست .کمیته صندوق بینالمللی
)متشکل از 20وزیر مالی ـ که  10تن از آنان از کشورهای پیشرفته بوده و  10تن دیگر از کشورهای کمتر
پیشرفته( در  30سپتامبر در بلگراد جلسه تشکیل خواهند داد .یکی از مسائل مهم افزایش جریان مالی به
ـکشورهای کمتر پیشرفته است .مدیریت صندوق بینالمللی پول سه پیشنهاد را در رابطه با برنامه کار به
ـکمیته عمران و توسعه تسلیم نمود ٬که نتیجه تجربه و تحلیل ستاد بانک و صندوق در مورد جریان منابع
مالی به کشورهای کمتر توسعه یافته است .آنها مطابق عناصر موجود در برنامه گروه  24به منظور واقدام
سریع در زمینه اصالحیههای پولی میباشند.
 15ـ اولین این پیشنهادها این است که مدت برداشت مالی از  8به  10سال تغییر یابد .دومین پیشنهاد
این است که حسابی افتتاح شود که کشورها بتوانند پول مورد نیاز خود را با بهره کمتر از آن برداشت
نمایند .برداشتهای  SFFباید با نرخ بهره نزدیکترین بازار ارزی بازگردانده شود .آمریکا از بررسی بیشتر
هیئت مدیره صندوق پیرامون این مسئله حمایت میکند .سومین پیشنهاد این است که صندوق بینالمللی
پول و بانک جهانی بازسازی به همکاری با کشورهایی نیز بپردازد که کمبود مالی دارند و از بـانک
بینالمللی بازسازی و عمران بانکهای منطقه بخواهد که در برنامههای خود و معیارهایشان در وامها
تجدیدنظر نمایند ٬آمریکا نیز مایل است در برنامههای بانک بینالمللی بازسازی و عمران در همکاری با
صندوق بینالمللی پول افزایش حاصل شود ٬ولی نمیتواند برنامه وامهای بانکهای منطقهای را پیشنهاد
نماید.
 16ـ آمریکا حامی قدرتمند کمیته عمران و توسعه است ٬با وجود اینکه مانند دیگران از عدم موفقیت
این کمیته در زمینه بعضی از مسائل ناراضی هستیم ٬ولی امیدواریم که در آینده مفیدتر واقع گردد.ونس
سند شماره )(37

طبقهبندی :سری
به :تمام واحدهای دیپلماتیک

تاریخ 6 :مهر 58
از :وزارت خارجه ٬واشنگتن دی ـ سی .شماره 255565
برای سفیر یا کاردار
عطف به :الف ـ وزارتخانه  ٬223273ب ـ وزارتخانه ) 236643به تمام گیرندگان ارسال نشده(٬
ج ـ وزارتخانه ) 250392ـکانال راجر ـ به تمام گیرندگان ارسال نشده(
موضوع :روابط ـکوبا و شوروی
 1ـ سری )تمام متن ٬به استثنای پاراـگرافهای  7ـ  4که طبقهبندی ندارد(
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 2ـ ضمن آنکه به بررسی راهحلهای مختلف برای رسیدگی به مسئله وجود تیپ رزمی شوروی در ـکوبا
ادامه میدهیم ٬ولی فکر میکنیم آشنایی اساسی تمام واحدها با وجود روابط بین ـکوبا و شوروی امر مهمی
میباشد .اطالعات مندرج در ذیل برای آـگاهی شما فقط در این مرحله است .میتوانید به تشخیص خود
آن را در اختیار سایر اعضای هیئت نمایندگی قرار دهید .با آنکه از لحاظ فنی پاراـگرافهای  4الی  8بدون
طبقهبندی هستند ٬ولی واحدها باید آنها را به مثابه محرمانه به حساب آورند .به شما راهنمایی نمیکنیم که
حاال از این اخبار برای هر کدام از مقاصد مطرح شده ٬در تلگرام مرجع الف استفاده کنید.
 3ـ تمام واحدهای منطقهای :میدانیم که اخبار تهیه شده در ذیل احتماًال فقط بـه مـقدار جـزئی
تکمیلکننده آنچه در تلگرام مرجع ب ٬و در بعضی موارد ٬تلگرام مرجع ج و آنچه از کانالهای سیا مالحظه
ـکردهاید ٬در پاراـگراف  2فوق به هیچوجه نباید دستورالعملهایی را که در پاراـگرافهای ب و ج دریافت
داشتهاید و تحتالشعاع قرار دهد.
 4ـ شروع قسمت بدون طبقهبندی .روابط ـکوبا و شوروی .وابستگی اقتصادی ـکوبا.
ـ ـازابتدای دهه 1960وابستگی اقتصادی ـکوبا به اتحاد شوروی افزایش یافته است ـ ـ اماشدیدترین
سیر وابستگی آن در چند سال گذشته بوده ـ ـ تا آنجا که اـکنون اـگر شوروی از کمک اقتصادی خود امتناع
ورزد ٬سقوط چشمگیر فوری در فعالیت اقتصادی داخلی ـکوبا پیش خواهد آمد ٬به مدت حداقل چندین
سال امکان رشد اقتصادی وجود نخواهد داشت ٬و کاهش اجباری ٬تندی در واردات ایجاد میشود و
احتماًال در پرداخت وامهای مختلف )غربی( ورشکستگی روی میدهد.
ـ ـ کمکهای جنسی بالعوض شوروی به ـکوبا از سال  1975سه برابر شده و فعًال به سطح  2/7میلیارد
دالر در سال رسیده است .اـگرمقایسه شودمیبینیم که کمکهای بالعوض شوروی به ـکوبا در فاصله 1970
ـ  1960کًال به  1میلیارد دالر میرسد.
ـ ـ بزرگترین بخشهای این نوع کمک ٬قیمت مصنوعًا باالیی است که شوروی بابت شکـر ـکـوبا
میپردازد )حدود پنج برابر قیمت جهانی فعلی( و قیمت نازلی است که ـکوبا بابت نفت شوروی میدهد ـ ـ
ـکه حدودًا دو سوم قیمت متوسط فعلی اوپک میباشد.
ـ ـ ـکوبا برای تأمین نفت خودتقریبًا به طور انحصاری متکی به شوروی است ٬حتی بخش کوچکی را
هم که ونزوئال به موجب یک قرارداد مبادله چهارجانبه میدهد ٬از شوروی با قیمت تقلیل یافته خریداری
میشود.
ـ ـ کل کمک شوروی در سال گذشته بالغ بر  3میلیارد دالر شده که تقریبًا معادل یک چهارم درآمد
سرانه ـکوبا میباشد ٬این کمک شامل سایر شکلهای کمک اقتصادی )موازنه پرداختها و کمک عمرانی(
میشود) .طی دهه  ٬1960موازنه پرداختها و کمک عمرانی شکل اصلی کمک اقتصادی شوروی بود ٬که
در فاصله  1961تا  1970به خوبی از مبلغ کل  2میلیارد تجاوز نمود(.
ـ ـ شورویها کشورهای اروپای شرقی را هم تحریک کرده به ـکوبا اعتبارخرید داده و درخرید شکر به
طور بالعوض کمک نمایند ـ ـ تا آنجا که اغلب بیش از آنچه واقعًااحتیاج داشتهانداز ـکوبا شکرخریدهاند.
از سال  1960ارزش این کمک بالغ بر  1میلیارد دالر شده است.
ـ ـتقریبًا سه چهارم صادرات ـکوبا به شوروی میرود ٬در حالی که 60درصدواردات ـکوبا از شوروی
است ـ ـ و شامل اـکثر مواد غذایی و نسبت بزرگی از کاالهای اساسی میشود.
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ـ ـ ـکوبا عضو کامل  CEMAمیباشد؛ تنها کشورهای دیگر خارج پیمان ورشو که به طور کامل در
 CEMAشرکت دارند ٬مونگولیا و ویتنام می باشد.
ـ ـ از اواخر دهه  1960مسکو از نفوذ اقتصادی خود به منظور تشویق برقراری اقتصاد و بازسازی
سیاسی به سبک شوروی در خود ـکوبا استفاده نموده است.
5ــ کمک نظامی :ـکوبا که تا سال  1975بیشتر یک دریافت کننده غیرفعال ـ عطایای نظامی شوروی
بوده ٬در سالهای اخیر تبدیل به یک متحد نظامی فعال شوروی شده است.
ـ ـ انتقاالت تجهیزات نظامی شوروی به ـکوبا ٬که به طور متوسط در فاصله  1974ـ  1969ساالنه
 10/000تن متریک بوده ٬در اواخر سال ) 1975تقریبًا همزمان با دخالت ـکوبا در آنگوال( رو به تزاید
ـگذاشت و اـکنون حدود دو برابر مقدار داده شده در اوائل دهه  1970میباشد.
ـ ـ خصوصیت منحصر به فرد انتقاالت تسلیحاتی شوروی به ـکوبا این است که هیچ نشانهای حاـکی از
اینکه ـکوبا بابت سالحهای دریافتی خود مبلغی بپردازد ٬وجود ندارد )برخالف ٬مثًال سایردریافتکنندگان
ـکمک نظامی شوروی از قبیل اتیوپی و لیبی که با آنها ترتیباتی برای بازپرداخت تثبیت شده ٬هرچند که
ـگاهی اوقات از شرایط بسیار سهلی برخوردار دارند(.
ـ ـ ارزش تسلیحات ارسالی از شوروی به ـکوبا از سال  1961حداقل به مقدار  1/5میلیارد دالر
تخمین زده شده است.
ـ ـ انتقاالت اخیر شامل سالحهای پیشرفتهتری بودهاند یعنی این تجهیزات :میگهای  ٬23زیردریایی
 ANکالس ) Fدیزل تهاجمی( ٬هلیکوپترهای تهاجمی  8ـ  ٬MIقایقهای گشتی  OSAIIمجهز به موشکهای
هدایت شونده ٬دو قایق گشتی هیدروفویل  TURYـکالس  ASW - Aو  20نقلیه باری ـ نیرو از نوع  26ـ
 ٬ANنقلیههای زرهی رزمی از نوع  ٬BMPتانکهای  62ـ  ٬Tوتوپهای ضدهوایی  23/4ـ  ZSUاینها عالوه
بر تسلیحاتی است که در ازای تجهیزات ـکوبایی ارسالی به آفریقا و تدارکات عادی انتقال یافتهاند.
 6ـ هماهنگی نظامی:
ـ ـ یک تیپ از نیروهای زمینی شوروی متشکل از  2000الی  3000نفر و شامل عناصر زرهی٬
توپخانه ٬پیاده موتوری و همچنین ضدهوایی و پشتیبانیهای مختلف از حداقل چند سال گذشته در ـکوبا
مستقر بوده است.
ـ ـ در مواقع مختلف طی سه سال گذشته خلبانهای شوروی ٬هواپیماهای نیروی هوایی ـکوبا را در
مأموریتهای عملیاتی عادی پرواز دادهاند.
ـ ـ کشتیهای نیروی دریایی شوروی طی مأموریتهای خود به منطقه کارائیب در بنادر و تسلیحات
دریایی ـکوبا پهلو میگیرند ٬وتمرینهای مشترک با نیروهای دریایی و هوایی ـکوبا یکی از خصوصیات این
مأموریتها بوده است.
ـ ـهواپیمای شناسایی  95ـ  TUشوروی به طور متناوب از ـکوبا برمیخیزد تا بر آبهای اقیانوس آرام
نظارت داشته باشد.
ـ ـ ـکوبا و اتحاد شوروی در عملیات نظامی در آنگوال ٬اتیوپی و سایر مناطق بطور صمیمی با هم
همکاری داشتهاند .در آنگوال ٬بخش بزرگی از تسلیحات مورد استفاده نیروهای زمینی ـکوبا تجهیزات
تدارک شده از شوروی بوده که از ـکوبا حمل شده بودند .در اتیوپی ٬تقریبًا تمام سالحهای مورد استفاده
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نیروهای ـکوبا را شوروی تدارک کرده بود و مستقیمًا از شوروی حمل هوایی یا دریایی شده بود.
ـ ـ هواپیماهای  65ـ  ILبه خلبانی روسها ٬رقم بزرگی از سربازان ـکوبایی را در سال  1975به آنگوال
پرواز دادند .چندین هزار سرباز ـکوبایی نیز با کشتیهای شوروی به اتیوپی حمل شدند .بسیاری از این
نیروها ابتدا به اتحاد شوروی رفتند و بعد به کشتیهایی که از بنادر دریای سیاه حرکت کردند ٬انتقال یافتند.
بیشتر هزینههای این انتقاالت را ظاهرًا شورویها پرداختند.
ـ ـ اـگر چه در آنگوال سالهای  1976ـ  1975در صحنه مبارز وظیفه کمنمودتری به عهده گرفتند ٬ولی
در اتیوپی اوضاع کامًال متفاوت بود .در آنجا برای اولین مرتبه ٬نیروهای هوایی و زمینی ـکوبا تـحت
فرماندهی کلی افسران ارتش شوروی جنگیدند .بخشی از هماهنگی عملیات نظامی مشترک دراتیوپی از
طریق مشورتهای سطح عالی همین مقامات ـکوبا و شوروی در مسکو ٬هاوانا و آدیسآباباصورت گرفت.
ـ ـ از سال  ٬1977تحت نظارت کلی شورویهامشاوران ـکوبایی و روس در تعلیم نیروهای زاپو )اتحاد
خلقهای آفریقایی زیمبابوه( در زیمبابوه و آنگوال همکاری داشتهاند.
ـ ـ به دنبال شیوع جنگ بین یمن شمالی و یمن جنوبی در فوریه  ٬1979هواپیماهای شوروی حداقل
چند صد نفر از نیروهای ـکوبایی را ازاتیوپی به یمن حمل کردند وتعداد افراد نظامی ـکوبایی در آنجا را به
 1/000نفر رساندند .ـکوباییها خدمات پشتیبانی وامنیت پشت جبهه را تأمین نمودند و به نیروهای زمینی
و هوایی یمن دموکراتیک در استفاده از تجهیزات شوروی راهنمایی میکردند ٬ما نتوانستهایم گزارشهایی
را که از تلفات ـکوباییها در میدان جنگ در طول مرز داده شده تأیید کنیم(.
 7ـ هماهنگی سیاسی:
ـ ـ قانون اساسی ـکوبا که در سال  1975تصویب شد ٬حاوی یک عبارت در تمجید از اتحاد شوروی
میباشد ـ ـ این خصوصیتی مشترک بین قوانین اساسی اـکثر کشورهای اروپای شرقی است ٬اما با قانون
اساسی هیچ کشور عضو جنبش غیرمتعهدها اشتراـک ندارد )تا آنجا که ما اطالع داریم(.
ـ ـ در سالهای اخیر اهداف ـکوبا و شوروی به طور رو به تزایدی با یکدیگر مطابقت داشتهاند.اقدامات
سیاسی و همچنین نظامی ـکوبا در آفریقا و سایر مناطق جهان سوم در بسیاری از موارد آشکارا اهداف
سیاست شوروی را پیش بردهاند .فعالیتهای مشترک ایندو از طریق مشورتهایی که بین مقامات عالیرتبه
ـکوبا و شوروی در مسکو و گاهی اوقات در هاوانا صورت گرفته ٬هماهنگ شدهاند.
ـ ـشورویها از نفوذ خود برای شکل دادن به سیاستهای ـکوبا در سایر زمینهها نیز استفاده کردهاند .برای
مثال ٬مسکو هاوانا را تحت فشار قرارداد ٬تا به فعالیتهای انقالبی در نیمکره غربی توسط احزاب کمونیست
محلی کمک برساند ٬به جای آنکه مستقیمًا به سایر گروههای انقالبی که کمتر جزمی یا بیشتر رادیکال
بودهاند کمک بدهد .در این هنگام ـکوباییها از حدود  15سازمان شورشگر در آمریکای التین حمایت
میکنند.
ـ ـ ـکوبا با جدیت در جنبش غیرمتعهدها از منافع شوروی دفاع کرده و بدون شرمساری برای پیشبرد
نظریه ”اتحاد طبیعی“ بین بلوک شوروی و جنبش غیرمتعهدها مبارزه کرده است .در حالی که این مطلب
در اجالس اخیر هاوانا بسیار چشمگیر بود ٬ولی حتی در اجالس الجزیره در  1973نیز در برابر نظریه
”دوامپریالیسم“ که الجزیره و سایرین عنوان کرده بودند ٬ـکاسترو با قوت از اتحاد شوروی دفاع کرد.
ـ ـ در مجمع عمومی سازمان ملل ٬آراء ـکوبا چنان با منافع شوروی پیوسته است ٬که در چهار نوبت از
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پنج مجمع عمومی ـکوبا در مورد مسائلی که عمومًا مهمترین مسائل به حساب میآیند ٬بسیار بیش از کل
اروپای شرقیها هماهنگ با شوروی رأی داده است .در فاصله  1978ـ  ٬1974در مورد مسائل مهم مطرح
شده در مجمع عمومی ٬آراء ـکوبا در  86درصد موارد با شوروی بوده است ٬در حالی که کل کشورهای
اروپای شرقی فقط در  57درصد این موارد با شوروی رأی دادند) .پایان بخش بدون طبقهبندی(.
 8ـروابط آمریکا و ـکوبا٬دراوائل  ٬1977دستگاه ـکارترتالشی را برای بهبودروابط با ـکوباشروع کرد.
خصومت دو طرفه به تدریج جای خود را به تمایل مصلحت بینانهتری برای مذاـکره پیرامون مسائل مورد
اختالف و اتخاذ گامهای کوچکی در جهت بهبود روابط بر اساس شناسایی محدودی از مـوجودیت
یکدیگر داد .در سپتامبر  1977ایاالت متحده و ـکوبا دفاتر حفاظت منافع در پایتختهای یکدیگر دایر
ـکردند .ایاالت متحده ممنوعیت مسافرت آمریکاییها به ـکوبا را لغو کرد و از سرگیری پروازهای اجارهای
بین دو کشور را اجازه داد .در نوامبر  ٬1978ـکاسترواعالم کرد قصددارد اـکثر زندانیان سیاسی ـکوبا را آزاد
ـکند و به آنها اجازه دهد همراه خانوادههایشان کشور را ترک کنند .از زمان اعالم این قصد توسط ـکاسترو٬
ـکوبا بیش از  2400زندانی سیاسی را آزاد کرده است .معذالک آنچه این تغییرات راتحتالشعاع قرار داده٬
ادامه حضور نظامی ـکوبا در آفریقا بوده ٬که هنوز حدود  40/000نیروی نظامی ـکوبا در آنجا میباشند.
ایاالت متحده به ـکوباتأـکید کرده که در عادیسازی روابط فیمابین پیشرفت چشمگیری نمیتواند صورت
ـگیرد ٬مگر آنکه در سیاست نظامی ـکوبا درآفریقاتغییری حاصل شود ٬و منجمله تعداد نیروهاتقلیل یابد .با
شروع رویدادهای اخیر در ـگرانادا و نیکاراـگوئه ایاالت متحده همچنان رفتار ـکوبا را تحت نظر خواهد
داشت تا اطمینان یابد ـکوبا به سیاست پیشین قبل از دهه  1970خود دایر بر ”صدر انقالب“ در این نیمکره
ونس
باز نمیگردد.
سند شماره )(38

طبقهبندی :سری
تاریخ 9 :مهر 58
به :تمام واحدهای دیپلماتیک
از :وزارت خارجه ٬واشنگتن دی ـ سی .شماره 258198
رونوشت برای :سفارت آمریکا در بلگراد ٬مادرید ٬رم ٬بریج تاون ٬پورت واسپاین ٬سـانتادومینگو٬
پکن ٬جده٬توکیو٬ـکانبرا٬ولینگتون٬مکزیکو٬ـکاراـکاس ٬بوگوتا٬پاناما ٬قاهره٬تلآویو ٬نمایندگی آمریکا
در سازمان ملل ٬دفتر حفاظت منافع آمریکا در هاوانا ٬سفارت آمریکا در مسکو ٬لندن ٬پاریس ٬بن ٬رم٬
نمایندگی آمریکا درناتو٬سفارت آمریکا در اتاوا ٬برازیلیا٬بروکسل٬ـکپنهاـک ٬آتن ٬الهه٬ریکیاویک٬
لوکزامبورگ ٬اسلو ٬لیسبون ٬آنکارا ٬امان ٬دوبلین٬
رم برای واتیکان
موضوع :بیانیه رئیسجمهور در مورد حضور نظامیان شوروی در ـکوبا
 1ـ سفیر یا کاردار باید به استفاده از نکات زیر به توجیه مقامات مهم وزارت امور خارجه در مورد
بیانات یکم اـکتبر رئیسجمهور درباره تیپ رزمی شوروی در ـکوبا )تلگرام سپتامبر( بپردازد .در حالی که
نحوه توجیه به خودتان واـگذار شده است ٬از شما خواسته میشود که فقط از نکات زیر استفاده نمایید.
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آغاز متن
 1ـ این نیروی شوروی یک تیپ پیاده متشکل ٬آموزش دیده ٬فرماندهی شده و مسلح روسی است و
بدون شک دارای استعدادهای رزمی نیز هست .این واحد حداقل از سال  1976یا پیشتر به صورت کنونی
در ـکوبا مستقر بوده است.
 2ـ این تیپ برای آمریکا یک تهدید نظامی به شمار نمیآید .ولی از نظر مامسئلهای بسیار مهم است و
به باال رفتن میزان تشنج در جزایر کارائیب و آمریکای مرکزی کمک کرده ترس بسیاری از کشورها را از
نفوذ شوروی و ـکوبا افزایش میدهد .این نیرو بخشی از رابطه نزدیک نظامی شوروی و ـکوباست و برای
مسلح کردن ـکوبا به سالحهای مدرن به کار میرود ٬ونمیتوان آن راازطرح وسیعترشوروی در حمایت از
مداخله مسلحانه ـکوبا در بخشهای مختلف جهان جدا دانست.
 3ـ در سه هفته گذشته ٬مقامات آمریکا پیرامون این مسئله با مقامات برجسته شوروی به تفصیل بحث
ـکردهاند .ما بیان داشتهایم که حضور یک واحد رزمی شوروی در ـکوبا موضوع مورد نگرانی ماست.
 4ـ شوروی این واحد را به عنوان یک واحد رزمی قبول ندارد .ولی ٬شورویها در رابطه با نگرانیهای ما
بیاناتی ایراد نمودهاند:
ـ ـ واحد مورد نظر یک مرکز آموزشی بوده و بیش از آموزش دادن نمیتواند کاری انجام دهد؛
ـ ـ آنها درنظر ندارند وظایف یا موقعیت این مرکز آموزشی را تغییر دهند؛ و استنباط ما از این مسئله
این است که آنها مایل نیستند ٬استعدادها و نیروی این واحد را افزایش دهند؛
ـ ـ پرسنل شوروی در ـکوبا به منزله تهدید نظامی علیه آمریکا و یا دیگر ملل نبوده و نخواهد بود؛
ـ ـ شورویها قرارداد  1972را مورد تأیید دوباره قرار داده ٬قرارداد دوجانبه  1970مبنی بر عدم وارد
ـکردن سالحهای تهاجمی به ـکوبا را پایبرجا اعالم کرده قول دادهاند که در آینده نیز مفاد آن را در نظر
داشته باشند .آمریکا نیز به سهم خود این قرارداد را تأیید مینماید.
5ــ این اطمینانها از طرف مقامات عالیرتبه شوروی به آمریکا داده شده است .با وجود اینکه ما متقاعد
هستیم که این واحد یک نیروی رزمی است ٬بیانات شوروی مبنی بر شرایط غیررزمی این واحد در آینده
نیز حائز اهمیت است .آنها به وضوح پذیرفتهاند که حضور یک واحد رزمی شوروی در ـکوبا موجبات
نگرانی آمریکا و دیگر ملل را فراهم میآورد .ولی آمریکا نمیتواند فقط به این بیانات شوروی متکی
باشد.
ـ ـ ما اطمینان میدهیم که هیچ یک از واحدهای شوروی در ـکوبا ٬به عنوان یک نیروی نظامی علیه
امنیت آمریکا و دیگر ملل نیمکره غرب به کار نخواهند رفت .در صورتی که چنین خطری از طرف
شوروی یا ـکوبا مشاهده شود ٬آمریکا نیز به تناسب دست به اقدام خواهد زد) .برای مخاطبهای واقع در
آمریکای التین :این سیاست شامل مسئولیتهای ما در سازمان کشورهای آمریکایی و معاهده ریواست.
در شرایط جدید بیانیه رئیسجمهور کندی را که ”ما اجازه نخواهیم داد که هیچ یک از نظامیان ـکوبا از
جزیره ـکوبا جهت انجام اقدامات تهاجمی علیه کشورهای همجوار خارج شوند“ .مورد تأیید دوباره قرار
میدهد(.
ـ ـ ما به احداث یک قرارگاه مشترک کارائیب در فلوریدا دست خواهیم زد؛ تا ظرفیت ما را از نظر
ـکنترل و پاسخگویی سریع به هرگونه تجاوز نظامی در منطقه افزایش دهد.
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ـ ـ ما عملیات نظامی خود در منطقه را افزایش خواهیم داد.
ـ ـ کمکهای اقتصادی خود به کشورهای کارائیب و آمریکای مرکزی را افزایش خواهیم داد تا آنها
بتوانند با ناآرامیهایی که در نتیجه نیازهای برآورده نشده اقتصادی و اجتماعی به وجود میآید ٬مبارزه
نمایند؛
ـ ـ ما تالش خود را برای افزایش ظرفیت و استعداد خود در انتقال نیروی نظامی خود در سرتاسر
جهان برای پاسخ گفتن به درخواست کمک دوستان و همپیمانان خود سرعت خواهیم بخشید؛
ـ ـ ما ظرفیت و توانایی اطالعاتی خود را برای نظارت بر فعالیتهای نظامی شوروی و ـکوبا در ـکوبا و
دیگر نقاط جهان افزایش خواهیم داد.
 6ـ این گامها نشانگر تصمیم راسخ رئیس جمهور برای برقراری صلح ٬تقویت همپیمانان و دفاع از
منافع آمریکا میباشد .در همان حال رئیس جمهور اعالم میدارد که مسئله این تیپ نمیتواند دلیلی برای
رجعت به جنگ سرد باشد .آمریکا همه تالشهای خود را به کار خواهد برد تا قرارداد سالت  2سریعًا مورد
تصویب قرار گیرد.
 7ـ هدف اقدام اعالم شده توسط رئیس جمهور در شب گذشته بااهداف سالت  2کامًال مطابقت دارد؛ و
این هدف عبارت است از یک صلح عادالنه وپایدار در جهان .دولت آمریکا خواستار حمایت دولت شما
ونس
از این اقدامات است) .پایان متن(.
سند شماره )(39

طبقهبندی :سری
به :تمام واحدهای دیپلماتیک

تاریخ 20 :مهر 58
از :وزارت خارجه ٬واشنگتن ٬دی ـ سی .شماره 266695
ـکنسولگری آمریکا در مونترال
عطف به :الف ـ وزارتخانه  ٬223273ب ـ وزارتخانه ) 236643به تمام گیرندگان ارسال نشده(٬
ج ـ وزارتخانه ) 250392ـکانال راجر ـ به تمام گیرندگان ارسال نشده( ٬د ـ وزارتخانه 255565
موضوع :روابط ـکوبا و شوروی
1ـ سری ـ تمام متن
 2ـ وزارت خارجه از جوابهای صادقانهای که نمایندگیهای دیپلماتیک به تلگرام مرجع ”الف“ دادند٬
تشکر میکند ٬بسیاری از واحدهاپیشنهادهای مفید دادند ٬به زمینههایی که در محل ـ منطقه نسبت به آنها
نگرانی یا حساسیت ویژه ابراز میشود .اشاره کردند و رهنمودهای مفیدی برای راهنمایی تالشهای ما در
جهت افزودن بر آـگاهی جهانی از جوانب روابط بین ـکوبا و شوروی اظهار نمودند.
 3ـ فعالیتی که رئوس آن در اینجا مشخص شده فقط یک جنبه از یک ابتکار وسیعتر ایاالت متحده
است که هدف آن عبارت است از:
الف :جلوگیری از تقویت نیروهای مسلح ـکوبا توسط شوروی
ب :مقابله با فعالیتهای خارجی سیاسی ـ نظامی ـکوبا که شوروی از آن پشتیبانی میکند و میل ـکوبا به
استیل در جهان سوم میباشد .بسیاری از نمایندگیها ظرف چند هفته آینده دستورالعملهای دیگر اضافی
در رابطه با این ابتکار دریافت خواهند کرد.
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 4ـ کوشش ما برای ”جنجال“پیرامون دامنه روابط بین ـکوبا وشوروی پنج عنصر اصلی خواهدداشت:
ـ ـ ) (1تماسهای انتخابی و محتاطانه واحدها با چهرههای اداری و وسایل ارتباط جمعی دولت میزبان
و در جاهایی که بالقوه مفید باشد با همکاران دیپلمات خارجی؛
ـ ـ ) (2پشتیبانی آژانس ارتباطات جهانی ٬شامل تلکس نامههای متوالی و سایر مقاالت برای استفاده
به تشخیص هیئت نمایندگی ٬و به طور مقتضی ٬افزایش توجه به این موضوع در برنامههای صدای آمریکا؛
ـ ـ ) (3یک تالش زمینهای و پشتیبانی توسط مقامات دولت آمریکا که روی دامنه و تأثیرات تبانی
شوروی  /ـکوبا و ”عدم تعهد“ ـکوبا تأـکید دارد؛
ـ ـ ) (4هماهنگی با سازمان سیا؛
ـ ـ ) (5درخواستی مبنی بر اینکه هر نمایندگی در تهیه گزارشهای خود توجه بیشتری به اخبار مربوط
به روابط بین ـکوبا و شوروی نماید.
5ــ تمام واحدهای دیپلماتیک در جمهوریهای آمریکای )التین( باید دستورالعملهای مندرج در این
پیام را درادامه و تکمیل مرجع ب و ج به حساب آورند .لزومی ندارد که حرکات سیاسی دیپلماتیک تکرار
شوند.
 6ـ رهنمودها .چنانچه فوقًا ذـکر شد ٬اـکثر هیئتها در جواب به تلگرام مرجع الف ٬به زمینههای خاصی
ـکه مورد حساسیت قرار داشتند یا مالحظاتی که مستلزم رعایت احـتیاط در اجـرای ایـن تـالش در
ـکشورهای میزبان بودند اشاره کردند .بنابر این دالیل و به دلیل اینکه عمًال امکان نداشت که وزارتخانه به
طور مؤثری این فعالیت را برای هر کشور به طور جداـگانه سازمان دهد ٬تا حد معتنابهی مصلحتبینی به
عهده خود هیئتها واـگذاشته شده است .با این وجود تمام هیئتها باید از این رهنمودها پیروی کنند:
و نظارت این کوشش باشد ٬و به طور نزدیک با سیا هماهنگی کند که تعداد آمریکاییهای درگیر خصوصًا
در انتقال اخبار به مقامات دولت میزبان و سایرین ٬باید محدود باشد ـ ـ و در موارد کمی عالوه بر سفیر /
ـکاردار ٬سیا ٬و به تشخیص سفراء کارمندان روابط عمومی از یک یا دو نفر تجاوز کند.
ـ ـ در کشورهایی که سیا هماـکنون نیز در این زمینه فعال است سفیر  /کاردار باید درتعیین دامنه فعالیت
”علنی“ که رئوسش در اینجا مشخص شده ٬اطمینان حاصل کند ٬که یک فعالیت موجب تضعیف یـا
بیاعتباری فعالیت دیگر نمیشود.
ـ ـ هیئتهایی که در جواب به تلگرام مرجع ”الف“ استدالل کردند که در حال حاضر در کشورهای
میزبان فعالیت جدیدی نباید سرگرفته شود و تمام نمایندگیهای آمریکا در سازمانهای جهانی ٬لزومی
ندارد که در جواب به این تلگرام اقدامی اتخاذ کنند ٬مگراقداماتی که در پاراـگراف  9خواسته شده ـ ـ یعنی
ـگزارش واـکنش وسایل ارتباط جمعی محلی و انتشار مطالب در آنها ـ ـ و در پاراـگراف  12ـ یـعنی
ـگزارشگری کلی نمایندگی ـ و پاراـگراف  18خواسته شده است .موارد فوق به این شرط میباشند که در
تلگرام جداـگانهای دستورالعمل دیگری داده نشود.
ـ ـ از جمله عواملی که روشن است نمایندگیها برای تعیین کارآمدترین نحوه اجرای این فعالیت الزم
خواهند داشت که به دقت بسنجند ٬وضع روابط کشور میزبان با ـکوباییها وشورویهاست در کشورهایی که
این روابط صمیمی میباشند و هر دو طرف آن را سودمند تشخیص میدهند ٬احتیاط ویژهای باید مراعات
شود .به همین ترتیب ٬نمایندگیها باید در به کارگیری اخبار مربوط به جوانبی از روابط ـکوبا و شوروی که
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ممکن است به طور ناخواستهای مشابه اقدامات آمریکا در کشور میزبان یا سایر کشورها به نظر بیاید٬
محتاط باشند.
ـ ـ آژانس ارتباطات جهانی ایاالت متحده ٬برای رعایت بیانیه مأموریتش از طرف رئیس جمهور٬
خود را درگیر فعالیتهایی که نسبتًا میتوان آنها را مخفی دانست ٬نخواهد کرد.
 7ـ مبنای فعلی اخبار برای استفاده نمایندگیها در قسمت ) (1این فعالیت در پاراـگرافهای  7ـ  4تلگرام
مرجع ”د“ به واحدها مخابره شد .با دریافت اخبار بیشتر ٬آنچه داده شده تکمیل خواهد شد .نمایندگیها
باید این مطالب را با توجه به شرایط و نگرانیهای محلی یامنطقهای جرح و تعدیل کنند) .برای مثال ٬بعضی
از اطالعات پاراـگراف  4تلگرام مرجع ”د“ اـگر در رابطه با مقامات یک کشور در حال توسعه که خود آن
ـکشورخواهان کمک در شکل اعانه بالعوض جنسی ودریافت نفت باقیمتهای تقلیل یافته کمکی میباشد
به کار گرفته شود ٬ممکن است مثمرثمر نبوده وزیان آور باشد (.اـگراخبار راجع به موضوعات خاصی که به
روابط بین ـکوبا و شوروی مربوط میشوند به طورخاصی به نمایندگی شما کمک میکند تا این فعالیت را
تحقق بخشید و شما فکر میکنید که اخبار راجع به این موضوعات احتماًال موجود میباشند ٬لطفًا به
وزارتخانه اطالع دهید .در جواب درخواستهای خاصی که تاـکنون بعضی نمایندگیها تسلیم کردهاند اخبار
مربوط به شرط موجود بودن یا به محض دریافت ٬در اختیار گذارده خواهد شد.
 8ـ اقدام درخواستی ـ ـ قسمت ) .(1به استثنای نمایندگیهایی که در بند سوم پاراـگراف  6به آنها اشاره
شد) ٬بقیه( نمایندگیها باید تصمیم بگیرند به چه کسی اخبار را منتقل کنند و از اولین فرصت مناسب برای
این کار استفاده نمایند .تماس با مقامات دولت میزبان میتواند به هر صورتی که به نظر شما بیشترین تأثیر
را دارد باشد.
 9ـ اقدام درخواستی ـ ـ قسمت ) .(2آژانس ارتباطات جهانی در تلکس نامههای خود اظهارات
رسمی ٬سخنرانیها و مصاحباتی را که با مقامات دولت آمریکا در رابطه با موضوعات هدف این فعالیت
صورت میگیرند گزارش خواهد کرد ٬تا با تشخیص نمایندگی مـورد اسـتفاده قـرار گـیرد .سـرویس
مطبوعاتی و انتشاراتی این آژانس نوشتههای مناسبی را که در نشریات و روزنامههای آمریکا و خارج
انتشار مییابند شناسایی خواهد کرد ٬و متون آنها را از طریق تلکس نامه یا پست سیاسی ارسال خواهد
ـکرد .به عالوه از نشریاتی که هر یک از نمایندگیها حق اشتراـک میپردازند ٬سرویس دیدهبان مقاالت
آژانس ارتباطات جهانی ایاالت متحده به طور مستمر نوشتههایی را ارائه خواهد نمود که میتوان در آن
واحد از آنها نسخهبرداری کرد و با تشخیص نمایندگی آنها را توزیع نمود ٬در جای مقتضی خود ٬تلکس
نامه آژانس ارتباطات جهانی ایاالت متحده بر اساس اخبار روز و مستند ٬مقاالتی را به عنوان زمینه تهیه
خواهد کرد و در مواقعی که امکانپذیر باشد آنها را مناسب مسائل و نگرانیهای خاص منطقهای جرح و
تعدیل خواهد نمود .در هنگام تصمیمگیری در این مورد که چگونه و به چه کسانی این مقاالت ارائه شود٬
نمایندگیها باید مقررات ”ـکشور ثالث“ و سایر مقررات احتمالی کشور میزبان در مورد انتشار عمومی
مقاالت توسط سفارتخانهها را مد نظر داشته باشند .نمایندگیها باید خصوصًا منتظر و مراقب مقاالتی در
مطبوعات کشور میزبان باشند ٬که به تاـکتیکهای ـکوبا در جنبشغیرمتعهدها و سایر موضوعاتی راجع به
روابط بین ـکوبا و شوروی مربوط میشوند و برای توزیع احتمالی آن به سایر نمایندگیهای عالقهمند و
استفاده آنها ٬چنین مقاالتی را هر چه زودتر به وزارتخانه )برای  S / Pو اداره اطالعات و پژوهشها(
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بفرستند .به عالوه آژانس ارتباطات جهانی باید هرگونه یادداشت سردبیری یا گزارش مطبوعاتی قابل
مالحظه را از طریق کانالهای عادی آمریکا و سایرتولیدات وسایل جمعی که برای گزارش واـکنش وسائل
جمعی دارد اطالع دهد ٬تا احتماًال در برنامههای صدای آژانس مورد استفاده قرار گیرد .آژانس ارتباطات
باید گزارشهای خود را برای  PGM / RCصدای آمریکا توزیع کند و به وزارتخانه )برای توزیع به  S / Pو
اداره اطالعات و پژوهشها( بفرستد .در برنامههای صدای آمریکا گزارشهای مستمری از اخبار جدید
مربوط به این موضوع گنجانده خواهد شد و تأـکید روی اظهارات رسمی ایاالت متحده خواهد بود و در
جاهای مناسب تفسیرهایی در تأیید سیاستهای رسمی داده میشود.
 10ـ اظهارات رسمی دولت آمریکا و زمینهچینی بـرای روزنـامهنگاران :بسـیاری از نـمایندگیها
خاطرنشان ساختند که وسایل جمعی کشور میزبان نسبت به چ :مجدد مقاالت اخذ شده از مطبوعات
غربی و تلکس نامهها در مقایسه با سایر منابع٬استقبال بسیار بیشتری به عمل میآورند .ما توقع داریم که
در گزارشهای مطبوعاتی و تلکس از اظهارات رسمی دولت آمریکا در آتیه و از زمینهچینی وزارتخانه
برای روزنامهنگاران درباره این موضوع به عنوان مبنایی برای این مقاالت استفاده شود.
 11ـ بررسی جوانبی از کل فعالیت که به سیا مربوط میشوند ٬از کانالهای خودشان فرستاده خواهد
شد.
 12ـ گزارشگری نمایندگیها ٬نمایندگیها باید فورًا شروع به تمرکز بـیشتری روی هـرگونه نشـانه
همکاری ـکوبا و شوروی ٬فعالیت مشترک و غیره اعم از اینکه مستقیمًا به کشور میزبان مربوط باشد یا
نباشد ٬بنمایند .آنچه بیش از همه مورد عالقه است شواهد حاـکی از فعالیت ـکوبا به دستور ٬یا تحت
راهنمایی شورویهاست .شواهد حاـکی از مشابهت مواضع اتخاذ شده و تاـکتیکهای به کار گرفته شده ٬در
سازمانهای جهانی نیز مفید میباشد.
 13ـ راهنماییهای بیشتر در انتقال اخبار مندرج در تلگرام مرجع ”د“ به افراد مختلف نمایندگیها باید
به اظهارات  1اـکتبر رئیس جمهور درباره حضور یک تیپرزمی شوروی در ـکوبا به عنوان بیان محکمی از
نگرانی ما در مورد روابط در حال توسعه ـکوبا و شوروی وتصمیم ما به اتخاذاقدامات مناسب برای دفاع از
منافع ایاالت متحده که به این ترتیب تهدید شده ٬رجوع کنند .در صورت لزوم پاراـگراف  8تلگرام مرجع
”د“ شرح خالصهای از وضع فعلی روابط آمریکا و ـکوبا برای استفاده نمایندگیها در اختیار میگذارد .به
عالوه ٬در قبال تقاضاهای مختلفی که ممکن است در انتقال اخبار مربوط به روابط ـکوبا و شوروی به افراد
مختلف روبرو شوید ٬در پاراـگرافهای  17ـ  14ذیل نکاتی برای گفتگو و تشریح درج شده تا نمایندگیها به
طور الزم و در صورتی که خواستند با جرح و تعدیل استفاده کنند.
 14ـ ادعا:وابستگی ـکوبا به اتحاد شوروی بیشتر در نتیجه انزوای ”اجباری“ آن توسط ایاالت متحده
و تعدادی از همسایگان آمریکای التین ـکوبا میباشد.
جواب:
ـ ـ سیاست ایاالت متحده در قبال ـکوبا در بعد از  1959در واقع با تأثیر این عوامل شکل گرفت:
مجموعه تحریکاتی که دولت ـکاسترو به عمل آورد شامل موارد نقض حقوق بشر ٬اخراج یا فراری دادن
اـکثر دموکراتهایی که دراولین دولت ـکاسترو در  1959شرکت داشتند ٬مصادره بدون بازپرداخت معادل دو
میلیارد دالر از اموال ایاالت متحده ٬تشدید یکنواخت انتقادهای ـکاسترو از آمریکا ٬و حمایت وی از
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انقالب خشونتآمیز در نیمکره غربی پس از .1960
ـ ـ پاسخ ایاالت متحده به اقدامات ـکاسترو بدون همراهی نبود هر چه باشد ٬دولتهای دیگر آمریکای
التین اهداف اصلی کوششهای ـکاسترو برای براندازی بودند .قطعنامه سازمان کشورهای آمریکای التین
ـکه در سال  1964صادر شد ٬حکم میکرد که کشورهای عضو به تمام روابط دیپلماتیک و تجاری خود با
ـکوبا خاتمه دهند .و تمام کشورهای عضو به استثنای مکزیکو آن را اجرا کردند.
ـ ـ به هر حال با توانایی ـکوبا به اینکه عمًال هر محصولی را که تا سال  1962از آمریکا میخرید از
اروپای غربی یا ژاپن به دست آورد تأثیرات حتی این ”انزوا“ نیز تخفیف یافت.
ـ ـ ـکاسترو داشتن یک موضع خصمانه نسبت به ایاالت متحده را برای نیل به مقاصد سیاسی داخلی
فوقالعاده مفید دانست ٬قطع رابطه با ایاالت متحده را گام مهمی برای ”انقالب“ ـکوبا معرفی کرد و در حالی
ـکه شاید بتوان در اصل و ریشه تعهد مارکسیستی ـکاسترو تردید داشت ٬ولی او چندان تالشی در جهت
آشکار کردن استقبال خود از داشتن روابط نزدیک با اتحاد شوروی ننمود.
ـ ـ قطع نظر از اعتباری که شخص ممکن است تمایل داشته باشد برای نظریه ”انزوا“ قائل شود تا
ـکشش اولیه ـکاسترو به طرف اتحادشوروی راتوجیه کند ٬بااین استدالل نمیتوان رشدسریع روابط ـکوبا و
شوروی در فاصله حدود چهار سال گذشته ٬یاتشدید عمده فعالیت نظامی خارجی ـکوبا باحمایت شوروی
در طی این مدت را توجیه نمود .طی دو سال و نیم از این مدت دستگاه ـکارتر فعاالنه تالش کرده به روابط
آمریکا و ـکوبا بهبود بخشد.
 15ـ ادعا :روابط شوروی با ـکوبا )یا حداقل جوانب مختلف آن( ماهیتًا با روابط نزدیک بین ایاالت
متحده و تعدادی از کشورها تفاوت ندارند.
جواب:
ـ ـتقریبًا در هر حوزه فعالیت جهانی ٬سیاستها ومواضع ـکوبا وشوروی موازی٬تقویتکننده یکدیگر و
یا با هماهنگی نزدیک میباشند .روابط ایاالت متحده با هیچ کشوری منجمله نزدیکترین متحدین پیمانی
ما ٬این اندازه تفاوت را نشان نمیدهد.
ـ ـ در زمینه تجارت باید گفت ٬تجارت با آمریکا شاید برای کشورهای معدودی از لحاظ درصد ٬به
اندازه تجارت ـکوبا با اتحاد شوروی باشد ٬با این همه ماهیت تجارت ایاالت متحده با این کشورها٬
مضامینی که این تجارت برای سایر جوانب روابطمان با آنها در بردارد ٬اساسًا با تجارت شوروی ـ ـکوبا
متفاوت است .تجارت خارجی شوروی در مرکز تعیین میشود و در جهت مقاصد بارز سیاسی یا سیاسی
نظامی تأمین میشود ـ ـچنانکه مورد ـکوباازاین قبیل است .برعکس٬تجارت ایاالت متحده٬عمدتًاتحت
تأثیر نیروهای بازار جهانی تعیین میشود.
ـ ـ در زمینه کمک عمرانی ٬شورویها اـکثر این کمک عمرانی )یا آنچه آنها شاید ادعا کنند کمک عمرانی
نام دارد( را به طور دوجانبه فراهم میکنند تا مقاصد سیاسی خود را پیش ببرند .ایاالت متحده قسمت
اعظم کمک عمرانی خود را از طریق نهادهای چندجانبه فراهم میکند ٬که این کار به طور جدی امکان
اینکه کمک دارای جهتگیری ”سیاسی“ باشد را تقلیل میدهد.
ـ ـ بیشتر افزایشی که در کمک اقتصادی شوروی به ـکوبا در سالهای اخیر یعنی در کمکهای پرحجم
بالعوض جنسی بوده ٬تأثیرش جاروجنجال تبلیغاتی پیرامون تنوع در اقتصاد ـکوبا و عمیقتر کردن روابط
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وابستگی بوده است .در واقع ٬علیرغم کمک مسکو ٬امروزه ـکـوبا هـمانقدر وابسـته بـه یک اقـتصاد
تکمحصولی ـ یعنی تولید شکر ٬است که پیش از انقالب بود.
ـ ـ درزمینه کمک نظامی٬ایاالت متحده این کمکها را همراه با یک حکم واضح کنگره دایر برممنوعیت
استفاده از آنها برای مقاصد تهاجمی فراهم میکند .نه تنها کمکهای نظامی شوروی بدون چنین ممنوعیتی
داده میشوند ٬بلکه در اـکثر اوقات در اختیار کشورهایی هم قرار میگیرند که استفاده احتمالی آنها برای
مقاصد نظامی یک نتیجه از پیش معلوم شده است.
ـ ـ فیالجمله اینکه دامنه و عمق روابط ـکوبا و شوروی و هماهنگی نزدیک خط مشیهای سیاسی و
نظامی خارجی با آن طرفداری شدید خود از اعمال فشار مستقیم ٬منحصر به فرد میباشد.
 16ـ ادعا :کشورهای دیگری ٬تحت نفوذ ایاالت متحده منافع جهانی آمریکا در زمینههای نظامی و
غیرنظامی را در مناطق ثالث تأمین کردهاند.
جواب:
ـ ـ ـکوباییها با حمایت شوروی ٬بخش قابل مالحظهای از نیروهای خوب خود را درگیر کشمکشهای
متعددی کردهاند ٬که مخیله انسان نمیتواندتصور کند به منافع امنیتی ـکوبا مربوط میشدهاند .در چند مورد
حتی پس از ”پیروزی“ رژیم با جناح سیاسی که از آن حمایت میکردند و مدت متناسبی برای استقرار
ثبات ٬نیروهای ـکوبایی تحتالحمایه شوروی فراخوانده یا تقلیل داده نشدهاند .در هر یک از مـراتب
مذکور ٬تبانی شوروی و کوبا در فعالیتهای نظامی خارجی به طور ریشهای از هرگونه همکاری ایاالت
متحده یا متحدینش با سایر کشورهای مناطق ثالث تفاوت داشته است.
ـ ـ دخالت نظامی ـکوبا ـ شوروی در دعواهای منطقهای یا محلی در اـکثر اوقات )الف( اوضاع را
وخیمتر کرده) ٬ب( مانع کوششهای سازمانهای منطقهای یا دیگران برای حل و فصل اوضاع از طرق
صلحآمیز شده ٬اـگر نگوییم که آنها را بازداشته و )ج( سطح عمومی هراس و نگرانی در منطقه را باال برده
است ٬خصوصًا این معنا که سالحها و نیروهای خارجی برای تعیین نتیجه سایر دعواهای منطقهای امکان
دارد به کار گرفته شود ٬یا خواهد شد.
ـ ـوابستگی ـکوبا به اتحاد شوروی اـکنون آنقدر زیاداست که درتوانایی آن به ایجاد کاهشی چشمگیر
در نمودار فعالیت نظامی خارجی با پشتیبانی شوروی تردید میانگیزد) .برای اطالع شما :در حالی که
ایاالت متحده همانا نیروهای مراـکشی را در سال  1978به زئیرانتقال داد تا به آن کشور کمک کند وتهاجم
نظامی را که سررشته آن در آنگوال بود دفع نماید ٬با این همه این نیروها سریعًا در یک نیروی چند ملیتی
حافظ صلح که به درخواست زئیر تشکیل شدند ادغام شدند وپس از مدت نسبتًا کوتاهی خارج گردیدند(.
 17ـ ادعا :با آنکه احتمال دارد در ـکوبا نیروهای رزمی شوروی حضور داشته باشند ٬ولی خود ایاالت
متحده نیروهایی در نزدیکی مرزهای شوروی دارد.
جواب:
ـ ـ گرچه ایاالت متحده در هیچ کشوری که واقعًا مجاور اتحاد شوروی باشد ٬قوای رزمی متشکل
ندارد ٬ولی در جنوب ژاپن نیروهای هوایی و زمینی آمریکا حاضر میباشند.
برای مثال ٬ایاالت متحده مستشاران  /کارشناسان هم در ترکیه دارد ٬اما نه ژاپن نه ترکیه خود را غیرمتعهد
وانمود نمیکنند ٬چه رسد به اینکه شایستگی رهبری جنبش غیرمتعهدها را داشته باشند ـ ـ چنانچه ـکوبا
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وانمود میکند.
 18ـ تمام نمایندگیها باید تا  24آبان درباره کارهائی که در جواب به این دستورالعملها کردهاند و
درباره واـکنشهای اولیه نسبت به این کوشش و نتایج آن در صورتی که به چشم خورد ٬به وزارتخانه )برای
 S/Pو اداره اطالعات و پژوهشها( گزارش کنند.جوابهای ”منفی“ از نمایندگیهایی که در بند سوم پاراـگراف
 6ذـکر شدند نیز درخواست میشود.
برای سفیر یا کاردار
ژنو برای نمایندگی آمریکا در دفتر اروپایی سازمان ملل و سایر سازمانهای جهانی.
وین برای نمایندگی آمریکا در  IAEOو نمایندگی آمریکا در UNIDO
مونترال فقط برای نمایندگی آمریکا در ICAO
پاریس برای نمایندگی آمریکا در یونسکو
رم برای دفتر نماینده آمریکا در FAO
نایروبی برای دفتر نمایندگی آمریکا در UNEP
تاریخ 24 :مهر 58
به :تمام واحدهای دیپلماتیک

از :وزارت خارجه واشنگتن دی ـ سی .شماره 269678
عطف به :وزارتخانه 266695
موضوع :روابط ـکوبا و شوروی
لطفًا در تلگرام مرجع پاراـگراف  ٬14بند چهارم ٬خطوط  5تا  7را به این نحو تصحیح فرمائید ...” .او
تالش چندانی برای مخفی کردن استقبال خود از روابط نزدیک با اتحاد شوروی به عمل نیاورد“ .
سند شماره )(40
تاریخ 20 :مهر 58
از :نمایندگی آمریکا در سازمان ملل ٬نیویورک شماره 4337
طبقهبندی :خیلی محرمانه
به :وزارت خارجه ٬واشنگتن دی ـ سی.
رونوشت برای :سفارت آمریکا در امان ٬ابوظبی ٬الجزیره ٬دفتر حفاظت منافع آمریکا در بغداد ٬سفارت
آمریکا در پکن ٬بیروت ٬قاهره ٬داـکا ٬داـکار ٬دمشق ٬جیبوتی ٬دوحه ٬دفتر حفاظت منافع در هاوانـا٬
ـکنسولگری آمریکا در بیتالمقدس٬سفارت آمریکا در جده٬خارطوم٬ـکینگزتون٬ـکویت٬الـگوس٬الپاز٬
لیبرویل ٬لیسبون ٬لندن ٬لوزاـکا ٬منامه ٬موگادیشو ٬مسکو ٬مسقط ٬نوآـکچوت ٬اسلو ٬پاریس ٬پـراگ٬
رباط ٬صنعا ٬تهران ٬تلآویو ٬تریپولی ٬تونس.
موضوع :بخش خاورمیانهای سخنان ـکاسترو در سی و چهارمین مجمع عمومی سازمان ملل
در  12اـکتبر 79
 1ـ )طبقهبندی نشده( خالصه :بخش اعظم سخنانی که ـکاسترو در سی و چهارمین مجمع عمومی
سازمان ملل در  12اـکتبر ایراد نمود ٬در برگیرنده مواضع انتقادگرانه غیرمتعهدها پیرامـون اسـرائـیل٬
موافقتنامه ـکمپ دیوید ٬قرارداد صلح مصر و اسرائیل بود .ولی اظهارنظرهای ـکاسترو در مورد مصر خیلی
مالیمتر از سخنانی بود که در هاوانا ایراد نموده بود ٬چون وی اظهار داشت که غیرمتعهدها ملت مصر را
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مورد انتقاد قرار نداده ٬نقش مصر را به عنوان ملت مؤسس غیرمتعهدها نادیده نگرفتهاند .نماینده دائمی
اسرائیل در سازمان ملل کمی بعد از اختتام سخنرانی ـکاسترو در یک کنفرانس مطبوعاتی پاسخ نیشداری
به سخنان وی داد ٬و وی را متهم کرد که او یکی از بازیچههای شوروی است که دست به عملیاتی به نام
”مجمع الجزایر گوالـک حارهای“ زده است) .پایان خالصه(.
 2ـ )طبقهبندی نشده( آنچه در ذیل میآید متن بخش خاورمیانهای سخنان ـکاسترو است.
ـ ـ آقای رئیس ٬مسئله خاورمیانه امروز بدون شک یکی از نگرانیهای مهم جهان را به وجود آورده
است .اجالس کنفرانس ششم آن را از دو بعد مورد بررسی قرار داد.
ـ ـ کنفرانس از یک طرف به این نتیجه رسید که ادامه سیاست تهاجمی ٬توسعه طلبانه ٬و ایـجاد
اردوگاههای استعماری اسرائیل در مناطق اشغالی با حمایت آمریکا مهمترین خطر را برای صلح و امنیت
جهان تشکیل میدهد.
ـ ـ این کنفرانس مسئله را از نظر حقوق خلق عرب و مشکل فلسطین نیز مورد بررسی قرار داد.
ـ ـ از نظر غیرمتعهدها ٬مسئله فلسطین هسته مشکالت خاورمیانه است .ایندو مسئله الزم و ملزوم
یکدیگر بوده و هیچ یک از آنها را نمیتوان بدون دیگری یا دور از دیگری حل نمود.
ـ ـ در این منطقه نمیتوان به یک صلح عادالنه دست یافت ٬مگر اینکه زیربنای آن خروج بیقید و
شرط و کامل اسرائیل از همه مناطق عربی تحت اشغال ٬و بازگرداندن تمام حقوق حقه فلسطینیها به
خودشان باشد ٬که این حقوق دربرگیرنده حق آنها در بازگشت به وطن ٬خود مختاری و ایجاد یک کشور
مستقل فلسطینی طبق قطعنامه  3263مجمع عمومی سازمان ملل در فلسطین میباشد .این موضوع بدین
معنی است که همه اقدامات اسرائیل در فلسطین و دیگر مناطق عربی شامل ایجاد اردوگاههای استعماری
در فلسطین و دیگر سرزمینهای عربی در دستیابی به یک راه حل پیرامون این مشکل وقفه ایجاد میکنند و
بنابراین غیرقانونی و خالی از هرگونه اعتبار هستند.
ـ ـ همان گونه که در خطابه خود در کنفرانس ششم بیان داشتم ” ...ما متعصب نیستیم .جنبش انقالبی
آموخته است که از تبعیض نژادی و هرگونه کشتار دسته جمعی متنفر باشد .ما از صمیم قلب کشتارها و
مجازاتهای بیرحمانهای را که نازیها بر قوم یهود رواداشتند ٬محکوم میشماریم .ولی در تاریخ حاضر هیچ
واقعهای مشابه کشتار و مجازاتهای بیرحمانهای نیست که امپریالیسم و صهیونیزم در حق خلق فلسطین
روامیدارند .زمین را از آنها گرفتند ٬از کشور اخراجشان کردند ٬در سرتاسر جهان پراـکندهشان ساختند ٬به
اعدام و کشتارشان مبادرت ورزیدند ٬با این وصف فلسطینیها نمونه زنده فداـکاری و وطنپرستی شدند ٬و
در همان حال سمبل زنده وحشتناـکترین جنایات دوران ما نیز گردیدند“.
ـ ـ چگونه میتوان تعجب کرد ٬اـگر این کنفرانس ـ بنا به دالیلی که از تعصب سیاسی سرچشـمه
نمیگیرد ٬بلکه منشأ آن بررسی عینی حقایق است ـ ـ به این نتیجه میرسد که سیاست آمریکا خود را با
اسرائیل هماهنگ کردهاست و با حمایت و تالش برای ایجاد یک راه حل یکجانبه که به نفع اهـداف
صهیونیزم بود ٬ثمره تهاجمات اسرائیل را به قیمت از دست رفتن حقوق خلق عربی فلسطین و تمام ملتهای
عربی تضمین میکند ٬نقش عظیمی را در ممانعت در ایجاد یک صلح پایدار و عادالنه در این منطقه ایفا
ـکرده است ؟
ـ ـ آری تنها حقایق ـ و فقط حقایق ـ ـ سبب شده است که کنفرانس به محکوم کردن سیاستها و
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مانورهای آمریکا در منطقه بپردازد.
ـ ـ زمانی که سران کشوری و دولتی با اتفاق نظر موافقت نامههای ـکمپ دیوید و قرارداد صلح مارس
 1979مصر و اسرائیل را محکوم کرد ٬بررسی طوالنی و تبادل نظرهای ثمربخش سبب شد که کنفرانس
این قراردادها را نه تنها انحراف از انقالب کشورهای عربی تلقی نمایند ٬بلکه آنرا نوعی همکاری در زمینه
اشغال دائمی سرزمینهای عربی بدانند .شرایط حاصله سخت هستند ٬ولی عادالنه و واقعی نیز میباشند.
خلق مصر مورد قضاوت هیئتهای جنبش قرار نگرفتهاند .مردم مصر مورد احترام تک تک کشورهای ما
میباشند و اتحاد مردم ما با آنها پا برجاست.
همان نداهایی که به محکوم کردن موافقتنامههای ـکمپ دیویدپرداخت گویااز گلوی جمال عبدالناصر
یکی از مؤسسین جنبش و نگاهبان سنت مبارزه ملت عربی نیز برخواسته است .هیچ کس نقش تاریخی
مصر را در فرهنگ عربی و به عنوان یک ملت مؤسس و یک نیروی محرکه درجنبش کشورهای غیرمتعهد
فراموش نکرده و نخواهد کرد) .پایان متن(.
 3ـ )خیلی محرمانه( مشاور سیاسی مصر به ما گفت که هیئت نمایندگی مصر از لحن نسبتًا مالیم
موجود در سخنان ـکاسترو درباره مصر به خصوص در مقایسه با سخنان وی در هاوانا دچار تعجب و
شگفتی شدهاند .وی معتقد است که ـکوبا با این کار خود میخواهد برای به دست آوردن کرسی شورای
امنیت آمریکای التین حمایت زیادی کسب نماید.
 4ـ )طبقهبندی نشده( از طرف دیگر ٬بلوم نماینده دائمی اسرائیل در سازمان ملل ٬با انتشار یک بیانیه
شدیداللحن مطبوعاتی ٬گفت که ـکاسترو یکی از مزدوران و بازیچههای خود خواسته شوروی است و در
نظردارد ثبات موجود در چندمنطقه را که خاورمیانه یکی از آنهاست برهم زند .بلوم گفت ٬ـکاسترو قبل از
اینکه خودش را به شوروی بفروشد ٬در مورد اسرائیل نظریهای کامًال متفاوت داشت .ولی امروز او هم به
مک هنری
آن دستهای پیوسته است که از دشمنان صلح در خاورمیانه به شمار میروند.
بخش دوم اسناد غیرمتعهدها مربوط به
سند شماره )(41

CIA

سری
نهضت غیرمتعهدها در کنفرانس سران ـکشورهای غیرمتعهد در هاوانا یک ارزیابی اطالعاتی
هشدار :شامل منابع و شیوههای اطالعاتی است.
اطالعات امنیت کلی ـ افشای غیرمجاز مشمول مجازاتهای جنایی است .پژوهش مربوط به ایـن
ـگزارش در  17اوت  1979تکمیل شده است.
این رساله به وسیله تحلیلگران در دفتر تحلیلهای سیاسی تهیه شده است ٬نویسنده اصلی شارون
مککوای فاستر میباشد و ـکتی سامرز )در قسمت اقتصادی( ودان لینچ )ضمیمه الف( و دیوید کرینس
)ضمیمه ب( در تهیه آن کمک کردهاند .اظهار نظرها و پرسشها پذیرفته میشود و بایستی به خانم فاستر
تلفن شماره  6449ـ  351ارجاع شود.
این مطالعه در محدوده دفتر مبدأ و با دفتر پژوهشهای اقتصادی هماهنگ شده است و به وسیله مأمور
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اطالعات کشوری متخصص برای آمریکای التین بررسی و مرور شده است.
نهضت غیرمتعهدها در کنفرانس سران ـکشورهای غیرمتعهد در هاوانا نگرشی کلی ـ ـکوبا در کنفرانس
سران ـکشورهای غیرمتعهد در هاوانا امیدوار است که این اجتماع آغازگر دوران جدیدی برای این نهضت
باشد 1دورانی که در آن این نهضت در امور بینالمللی فعالتر شده و از لحاظ ایدئولوژیک به نحو مشخصی
ـگرایش بیشتری به سوی شوروی خواهد داشت .در چهارچوب رهبری ـکوبا این کشور میتواند انتظار
داشته باشد تا پیشرفتهای کوچکی در جهت این هدفها حاصل کند ٬زیرا عضویت در نهضت غیرمتعهدها
وسیعتر و نامتجانستر از آن است که ـکوبا و یا هر کشور دیگری بتواند دگرگونیهای چشمگیری در نقش و
رهبری این سازمان داشته باشد.
تنگناهای ذاتی هدف دیگر ـکاسترو دایر بر اینکه نهضت غیرمتعهدها را به یک سکوی تبلیغاتی برای
پیگیری منافع خود جدا از منافع شوروی تبدیل کند نیز ٬عامل بازدارنده دیگری در راه نـیل بـه آن
هدفهاست.
اـکثریت اعضای نهضت کشورهای غیرمتعهد اصالتًا از اصل استقالل از ابرقدرتها پیروی میکنند و در
مقابل کوششهای ـکوبا برای وابسته کردن این نهضت به گرایشهای شوروی مقاومت خواهند کرد .تمایل
وسیع در میان اعضای این نهضت برای اجتناب از مداخله داشتن در تضادهای ابرقدرتها ٬همچنین اثرات
بالقوه نهضت غیرمتعهدها را بر امور بینالمللی محدود میکند .همچنانکه اختالف وسیع در زمینههای
ایدئولوژیک سیاسی و اقتصادی در میان اعضاء و فقدان یک ساخت نیرومند نهادی که امکان دهد این
نهضت اختالفات داخلی را حل کند یا بر آن فائق شود نیز ٬امکانات آن را محدود میکند.
نهضت غیرمتعهدها علیرغم ضعف درونی و تنوع آن درباره عدهای از مسائل بینالمللی که امکان یک
اجماع نیرومند درباره آنها وجود دارد و بیشتر مربوط به مسائل ضداستعمار و نـظام جـدید اقـتصاد
بینالمللی است .نیروی با اهمیتی را داشته است .بنابراین ریاست نهضت غیرمتعهدها توسط ـکوبا میتواند
به مقیاس مهمی تالش هاوانا را برای باال بردن حیثیت و اعتبار خود و ایفای یک نقش فعالتر بینالمللی به
عنوان سخنگوی کشورهایی که رشد کمتری دارند کمک کند .معذالک هرگونه تالشی از جانب ـکوبا برای
تحمیل دگرگونیهای مطلوب خود بر نهضت غیرمتعهدها کاری خواهد بود که بر ضد هدف وسیعتر آن انجام
میگیرد ٬زیرا چنین تالشی ممکن است به انشعاب در نهضت منجر شود.
اجتماع سران ـکشورهای غیرمتعهد در هاوانا بیش از کنفرانسهای سلف آن نسبت به جهتگرایـی
اساسی و ساخت نهضت دچارعوامل ضد و نقیض خواهدشد .ولی احتمال نمیرود که ـکوباازطریق توسل
به تمایالت ایدئولوژیک خود در مقابل مخالفت اـکثریت ٬خطر ایجاد شکاف ر در نهضت غیرمتعهدها به
وجود آورد.
مسائل عمده دیگر ضد و نقیض در این اجتماع سران غیرمتعهدها شامل منافع فوری سـیاسی و
اقتصادی اعضای آن خواهد بود ٬از قبیل کشمکشهای منطقهای مانند بحران خاورمیانه واختالفات ویتنام
و ـکامبوج و خواستهای اقتصادی بینالمللی کشورهای کم رشد .اختالفات دوجانبه بین احزاب مانند
اختالفات بین اتیوپی و سومالی و اختالفات بین الجزایر و مراـکش بر سر صحرای باختری بر تشـنج
1ـ برای بحث درباره سازمان و ساختار نهضت غیرمتعهدها به رساله ”نهضت غیرمتعهدها“ پویایی و چشمانداز  10177ـ  79آوریل 1979
خیلی محرمانه مراجعه شود.
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میافزایند و سروکار داشتن با مسائل مهمتر را از سوی اعضای آن دشوارتر میکنند .هرچند شکاف بین
ـکشورهای میانهرو و رادیکال در داخل نهضت غیرمتعهدها بر مشخص کردن صفبندیها درباره ایـن
مسائل اثراتی خواهد داشت .معذالک منافع انفرادی ژئوپولتیک و اقتصادی به احتمال در شکل دادن به
مواضع مهمتر خواهد بود .باقیمانده دستور جلسه شامل مسائلی است نظیر جنوب آفریقا و خلع سالح که
اعضای این نهضت درباره آن توافق وسیع دارند و احتماًال کمتر مسائل مورد اختالف درباره آنها در
ـکنفرانس به وجود خواهد آمد .اطالعات فوق طبقهبندی نشده است.
مقدمه:
این ارزیابی به دو قسمت تقسیم شده است .متن اصلی بحثی است درباره اجـتماع آیـنده سـران
ـکشورهای غیرمتعهد وتأـکید بر مبارزه ایدئولوژیک و رهبری بین به اصطالح ”میانهروها“ و ”رادیکالها“ و
مسائلی که به احتمال زیاد درباره آنها از سوی اعضای نهضت غیرمتعهدها مورد بحث قرار خواهد گرفت.
در این بخش همچنین راههای تأثیر فعل و انفعاالت نیروهای سیاسی درونی بر اعالمیه نهائی نهضت
غیرمتعهدها بررسی خواهد شد.
بخش دوم ارزیابی شامل دو ضمیمه است :یکی درباره ـکوبا ودیگری درباره یوگسالوی.این دو کشور
نمایندگان دو مسیر فلسفی نهضت میباشند .در این دو ضمیمه گرایشها و انگیزههای هر یک از کشورها
نسبت به نهضت غیرمتعهدها به تفصیل توصیف شده است و همچنین درباره شیوههایی که این کشورها در
ـکنفرانس سران برای تعقیب هدفهای خود از آنها پیروی خواهند کرد ٬حدسیاتی زده شده است.
اطالعات فوق طبقهبندی نشده است.
نهضت غیرمتعهدها در کنفرانس سران ـکشورهای غیرمتعهد در هاوانا مسائل دستور
جلسه کنفرانس سران غیرمتعهد
شالوده عدم تعهد
از سوم تا هفتم سپتامبر اجتماع سران کشورهای غیرمتعهد برای نخستین بار در تاریخ این نهضت به
ریاست کشوری تشکیل خواهد شد که دوام اقتصادی آن به طور عمده متکی به اتحاد شوروی است.
ریاست این نهضت به وسیله ـکوبا برای سه سال آینده این مسئله را تضمین میکند که بحثهای ضد و نقیض
در اجتماع سران در اطراف اصول اساسی و ساخت نهضت غیرمتعهدها خواهد بود )طبقهبندی نشده(.
فلسفه ـکوبا ٬فلسفه بنیانگذاران نهضت غیرمتعهدها را که این نهضت را به عنوان یک نیروی مستقل و
جدا از دو بلوک ابرقدرتها تلقی میکردند نمیپذیرد .در عوض هاوانا معتقد به یک نوع اتحاد طبیعی بین
نهضت غیرمتعهدها و اتحاد شوروی است .یوگسالوی مدافع عمده اصول بنیادی نهضت غیرمتعهدها ٬در
رأس کوششهایی قرار گرفته که هدف آن جلوگیری از تحمیل نوع ـکوبایی تعهد بر این نهضت میباشد
)طبقهبندی نشده(.
اختالف بر سر جهتگرایی اساسی نهضت غیرمتعهدها اـکنون در اطراف اعالمیهای که اخیرًا از سوی
ـکوبا در  75صفحه تنظیم شده است .در این متن تنظیمی نظر ـکوبا درباره اتحاد بین نهضت غیرمتعهدها و
ـکشورهای ”سوسیالیست“ در مقابل غرب ”امپریالیست“ مستقیمًا ذـکر نشده است ٬ولی به طور واضح در
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آن مستتر است )خیلی محرمانه(
بسیاری از اعضای نهضت غیرمتعهدها از گرایش آشکار به سوی اتحاد شوروی و ادعانامه کلی علیه
تعداد بزرگی از اصول سیاست خارجی .ایاالت متحده و غرب در شگفت بودند .تأـکید کمتری که ـکوبا در
اجتماع وزیران امور خارجه در بلگراد در سال گذشته و همچنین در اجتماع دفتر هماهنگی این نهضت در
ـکلمبو به عمل آورداعضای این نهضت را تسکین داد تا فکر کنند که ـکوباتاـکتیکهای خود رااعتدالیتر کرده
است ٬ولی این آسودگی خاطر اـکنون بشدت متزلزل شده است )خیلی محرمانه(.
هدف ـکوبا در تهیه یک چنین پیشنویس تندی شاید آن بوده باشد که در مذاـکرات محلی برای ”دادن
امتیاز“ وجود داشته باشد ٬تا شورویها را آرام کند و پشتیبانی سیاسی رادیکالهای نهضت غیرمتعهدها را به
دست آورد .در عین حال ـکوباامیدوار بود با اشاره به رفتار خود درمالقاتهای بلگراد و ـکلمبو و با آمادگی
اعالم شده خود به پذیرفتن تجدیدنظر در این پیشنویس مخالفت با این پیشنویس را متعادلتر کند.
ظاهرًا ـکوبا در این هدف اخیر خود موفق نشده است .پیشنویس هاوانا سوءظن کشورهای میانهرو را
چنان برانگیخته است که این کشورها اـکنون با یک حالت روحی تعرضآمیز به این اجتماع سران مینگرند
)خیلی محرمانه(
یوگسالوی و هند که تقریبًا با نیمی از اعضای نهضت غیرمتعهدها تماس نزدیک دارند ٬سرگرم تدارک
تجدیدنظرهای مهمی در این متن هستند .اعضای اتحادیه کشورهای آسیای جنوب شرقی و آفریقایی
ممکن است بخشهای مربوط منطقهای را بازنویسی کنند .یوگسالوی بر اساس رفتار مذاـکرات قـبلی
خویش در این گونه اجتماعات توجه اصلی خود را به جنبههای فلسفی پیشنویس معطوف خواهـد
داشت ٬و حتیاالمکان از مسائل مشخصتر سیاسی مانند بحران خاورمیانه اجتناب خواهد کرد ٬بنابراین
بیشتر لفاظیهای ضد غربی که با مسائل ویژه موجود در متن وابستگی دارد ٬همچنان باقی خواهد ماند.
جناح یوگسالوی بیشتر در اطراف برطرف کردن صحهـگذاری بر فلسفه شوروی توجه خواهد کرد تا
اینکه عناصر غربی آن را پاـک کند )خیلی محرمانه(
واـکنش هماهنگ علیه لحن کلی این پیشنویس از سوی اـکثریت نهضت غیرمتعهدها به نحو شدیدی
این موضوع را القا میکند که آنها معتقدند که این پیشنویس در برگیرنده اصول نهضت غیرمتعهدها یا منافع
آنها نیست و اینکه آنها مایلند در مقابل هرگونه کوشش ـکوبا برای تسلط بر نهضت غیرمتعهدها و دادن
جهت جدیدی به آن قیام کنند .بنابراین ـکوبا به احتمال قوی بر روی فلسفه خود درباره نهضت غیرمتعهدها
تأـکید نخواهد کرد ٬زیرا ـکوبا به نظر نمیآید آماده مشاهده انشعاب باشد) .خیلی محرمانه(.
ساختار یوگسالوی به احتمال قوی در کوششهای خود جهت تغییر ساختار نهضت غیرمتعهدها کمتر
موفق خواهد بود تا در مبارزه خود برای حفظ اصول اساسی این نهضت .دستگاه سست نهادی نهضت
غیرمتعهدها اختیارات وسیعی را به رئیس نهضت که در ضمن در رأس دفتر هماهنگی قرار گرفته و بیشتر
پیشنویسها را تهیه میکند و صورت جلسه اجتماعها را آماده کرده ٬تفویض میکند .در سال 1978
یوگسالوی چند تغییر نهادی به منظور کاهش دادن اختیارات ـکوبا پیشنهاد کرد که عبارتند از :تـعیین
روشنتر وظایف رئیس دفتر هماهنگی ٬توسعه اعضای دفتر هماهنگی بـرای ایـنکه مـناطق مـختلف٬
نمایندگان بیشتری داشته باشند ٬کنفرانس سالیانه وزیران امور خارجه که نقش دفتر هماهنگی را کاهش
خواهد داد ٬و شرکت کامل همه اعضای نهضت غیرمتعهدها در اخذ تصمیم )خیلی محرمانه(.
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نهضت غیرمتعهدها با اجماع آراء تصمیم میگیرد ٬ولی تعریف مبهم این مفهوم با گذشت سالها به
رؤسای نیرومند اجازه داده است ٬علیرغم بیمیلی بعضی از اعضاء وجود اجماع آراء را اعالم کنند.
یوگسالوی خواهان تعریف روشنتری از این مفهوم میباشد تا ـکوبا نتواند باتوافق اـکثریت اقدام کند )خیلی
محرمانه(.
هرچند اـکثریت اعضاء توافق دارند که بعضی تغییرات ضروری است ٬آنها با نهادی کردن روندهای
نهضت غیرمتعهدها مخالفند .بیشتر اعضای نهضت غیرمتعهدها از این بیم دارند که روندهای به روشنی
تعریف شده و محدود کننده ٬سازمانی را که شامل انواع مختلفی از کشورها و نقطهنظرهاست فلج خواهد
ـکرد .چیزی که مهمتر است این است که اعضاء نمیخواهند روندهایی را نهادی کنند که ممکن است آنها را
به رهنمودهای نهضت غیرمتعهدها به هر صورتی که شده ٬ملزم کند .بعضی از تغییرات ساختاری احتماًال
پذیرفته خواهد شد ٬ولی اصالحات جدی کمتر احتمال میرود .تاـکنون گروه کاری مأمور توصیه تغییرات
روندی نتوانسته است پیشنهادهای ضد و نقیض را برای تغییرات با یکدیگر آشتی دهد ٬بجز آنکه تعداد
اعضای دفتر هماهنگی را از  25کشور به  35کشور افزایش دهد) .خیلی محرمانه(
مسائل منطقهای
اختالفات دوجانبه بین اعضای نهضت غیرمتعهدها اـگر به یکدیگراضافه شود٬موجب تشدیدتشنج در
میان نهضت غیرمتعهدها میشود ٬ولی اـگر به طور انفرادی مورد بحث قرار گیرد تهدیدی برای شکاف در
نهضت شمرده نخواهد شد .دسته دیگری از مسائل که بالقوه ممکن است نفاق افکن باشد و شاید باعث
ایجادمخالفگوییهایی دراجتماع سران کشورهای غیرمتعهدها شود ٬شامل کشمکشهای سیاسی و نظامی
منطقهای میباشد ٬هرچند شکاف بین رادیکالها و میانهروها در داخل نهضت غیرمتعهدها در مـوضع
ـکشورهای عضو نسبت به مسائل منطقهای نفوذ خواهد داشت .معذالک منافع ژئوپولتیک بـا اهـمیت
احتماًال در شکل دادن روشها مهمتر خواهد بود)طبقهبندی نشده( .خاورمیانه .انعقاد پیمان صلح بین مصر
و اسرائیل مشکل ویژهای برای نهضت غیرمتعهدها ایجاد کرده است .مصر به عنوان یکی از چهار کشور
بنیانگذار نهضت غیرمتعهدها همواره از یک موضع ممتاز در نهضت برخوردار بوده است.
این موقعیت با پشتیبانی شدید اعضا از کشورهای عربی درگیر شدید اعضا از کشورهای عربی درگیر
با اسرائیل کامًال سازگار بود ٬ولی این موقعیت اـکنون دیگر وجود ندارد )طبقهبندی نشده( .اندکی پس از
موافقتنامه مصر و اسرائیل کشورهای عربی مبارزهای را برای اخراج مصر از نهضت غیرمتعهدها آغاز
ـکردند ٬ولی هنوز تاـکنون چندان موفقیتی به دست نیاوردهاند .اخیرًا در پی یک اجتماع سازمان وحدت
آفریقا ٬کشورهای آفریقایی از سرزنش ابتکار مصر در خاورمیانه خودداری کردند و همچنین از اخراج
مصر از سازمان وحدت آفریقا یا نهضت غیرمتعهدها سر باز زدند.
بسیاری از اعضای نهضت غیرمتعهدها از جمله ـکوبا تمایل مساعدتری نسبت به موضع اعراب دارند٬
ولی ازاین نگرانند که اخراج مصر ممکن است یک سابقه خطرناـکی برای نهضت به وجودآورد).طبقهبندی
نشده(.
هنوز روشن نیست که آیا کشورهای عربی همچنان در تقاضای خود برای اخراج مصر از نهضت
غیرمتعهدها در اجتماع سران در هاوانا پافشاری خواهند کرد یا خیر .چند عمل در تأیید این نظریه است
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ـکه آنها پافشاری نخواهند کرد .اولین عامل مخالفتی است که این پیشنهاد تاـکنون با آن مواجه شده است.
عامل دوم این است که عراق در نتیجه آشوبهای سیاسی داخلی که گرفتار شده ٬ممکن است قادر نباشد
شتاب ضد سادات را که در ماه می گذشته در بغداد آغاز شد احیاء کند )خیلی محرمانه(.
عدم تمایل ظاهری اعضای نهضت غیرمتعهدها در اخراج مصر بدان معنا نیست که آنها در موضع
جانبداری شدید از اعراب در کشمکش و بحران خاورمیانه تغییری داده باشند .این کشورها به طور کلی از
انعقاد پیمان صلح مصر با اسرائیل چندان دل خوشی ندارند و همچنان به شدت از حق فلسطینیها در ایجاد
ـکشوری از خود و شناسایی سازمان آزادیبخش فلسطین به عنوان نماینده مشروع فلسطینیها پشتیبانی
میکنند .نتیجه اجالس شورای امنیت ملل متحد درباره تجدیدنظر در قطعنامه 242 1به انـدازه قـابل
مالحظهای لحن بحثهای مربوط به بحران خاورمیانه در هاوانا را تعیین خواهد کرد.
اـگر نتیجه نسبت به اعراب نامساعد باشد آنها ممکن است تمایل به محکوم کردن بیقید و شرط این
موافقتنامه صلح را داشته باشند و سازمان آزادیبخش فـلسطین احـتماًال از ـکـنفرانس سـران نـهضت
غیرمتعهدها تقاضا خواهد کرد ٬که خواستاراجالسیه ویژه سازمان ملل متحد درباره فلسطین شود) .خیلی
محرمانه(.
آسیای جنوب شرقی ـ کشمکش بین ـکامبوج و ویتنام عالوه بر اینکه دو کشـور عـضو نـهضت
غیرمتعهدها را در بر میگیرد ٬به نحو اجتنابناپذیری رقابت چین و شوروی را وارد نهضت غیرمتعهدها
میکند و اصول عدم تعهد بار دیگر در معرض تهدید قرار میگیرد .بسیاری از کشورهای غیرمتعهد هجوم
ویتنام به ـکامبوج جهت برقراری یک دولت طرفدار ویتنام در ـکامبوج را به عنوان کوششی از سـوی
شوروی تلقی میکنند که از طریق یک کشور دیگرمیخواهد نفوذ خود را در این منطقه اعمال کند .به طور
ـکلیتر آنها این گونه اقدامات را نقضکننده اصول عدم مداخله و احترام به مرزهای بینالمللی که اصول
مورد احترام کشورهای عضو نهضت غیرمتعهدها میباشند ٬تلقی میکنند) .طبقهبندی نشده(.
چین واتحاد شوروی سعی داشتند حمایت کشورهای دوست خود درنهضت غیرمتعهدها را به نفع پلپت و
هنگ سامرین جلب کنند .هرچند بیشتر اعضای نهضت غیرمتعهدها ترجیح میدهند از چنین مجادالتی
برکنار باشند ٬ولی سنگاپور ممکن است بکوشد درباره این مسئله بحثی در کنفرانس سران به راه بیاندازد.
سنگاپور در اجتماع دفتر هماهنگی در ـکلمبو )شاید( اجازه نیافت نظر خود را درباره اینکه راه حل مسئله
ـکامبوج باید عبارت از خروج کامل ویتنامو به دنبال آن انتخابات آزاد و بدون نظارت باشد ٬اعالم به دارد.
ـکشورهای عضو اتحادیه آسیای جنوب شرقی مانند سنگاپور از اقدامات ویتنام در ـکامبوج ناراضی
هستند و هرچند در اجتماع ـکلمبو مستقیمًا علیه ویتنام اقدام نکردند ٬ولی گزارشهایی که اخیرًا تهیه شده
حاـکی از آن است که آنها مایلند این مسئله را در کنفرانس سران ـکشورهای غیرمتعهد در هاوانا مستقیمًا
مورد بررسی قرار دهند .بحثهای مربوط به اوضاع آسیای جنوب شرقی به احتمال در این کنفرانس بسیار
پرجوش و خروش خواهد بود ٬ولی اعضای نهضت غیرمتعهدها ممکن است مسئله اعتبار نماینده ـکامبوج
را در کنفرانس هاوانا برای سومین بار بدین ترتیب حل کنند که یا ”فرمول ماپوتو“ را به کار بندند که به
موجب آن به نماینده جناح پلپت اجازه داده میشود در کنفرانس شرکت کند ٬بدون آنکه حق اظهارنظر
1ـ قطعنامه  242که در سال  1967به دنبال جنگ خاورمیانه در شورای امنیت به تصویب رسید حق اسرائیل رابرای موجودیت بـه رسـمیت
میشناسد .اصالحیه پیشنهادی این است که حق فلسطینیها برای تعیین سرنوشت خود به رسمیت شناخته شود) .طبقهبندی نشده(.
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داشته باشد ٬یا اینکه تا روشن شدن اوضاع در ـکامبوج هیچ کدام از دولتهای ـکامبوج حق شرکت در
ـکنفرانس سران غیرمتعهدها را نداشته باشد) .طبقهبندی نشده(.
حل و فصل اختالفات منطقهای ـ سازش درباره مسئله نمایندگی ـکامبوج مسئله اساسی را که نتایج
تفرقهانگیز بحثهای دوجانبه در وحدت غیرمتعهدها است ٬تحتالشعاع قـرار نـخواهـد داد .بـنابرایـن
سریالنکا پیشنهاد کرده است که در نهضت غیرمتعهدها یک کمیسیون حل اختالفات مرزی تشکیل شود
و یوگسالوی اندیشه ایجاد یک دستگاه در داخل نهضت غیرمتعهدها برای میانجیگری در اخـتالفات
ـکشورهای عضو را احیا کرده است .گمان نمیرود که هیچ کدام از این دو پیشنهاد در کنفرانس هاوانا
اـکثریت الزم را به دست آورد .زیرا اعضای نهضت غیرمتعهدها نمیخواهند شاهد تشکیل نهادی باشند که
به موجب آن اجازه داده شود کشورهای غیرمنطقهای اجازه داشته باشند در اختالفات منطقهای داوری
ـکنند) .طبقهبندی نشده(.
سایر مسائل منطقهای ـ در ـکنفرانس سران نهضت غیرمتعهدها درباره مسائل سیاسی دیگر که مورد
عالقه ایاالت متحده است ٬موضع سختی گرفته خواهد شد .این مسائل همه ماهیت ضداستعماری دارند و
عبارتند از پورتوریکو ٬کانال پاناما ٬پایگاههای نظامی خارجی )به ویژه دیهـگو گارسیا ٬پورتوریکو و
ـگوانتانامو( و محاصره اقتصادی ـکوبا از سوی ایاالت متحده .هرچند نهضت کشورهای غیرمتعهد درباره
این مسائل موضوع ضداستعماری خواهند داشت ولی این مسائل فقط مورد عالقه چند عضو این نهضت به
ویژه ـکوبا میباشند) .طبقهبندی نشده(.
مسائل اقتصادی
ـکشورهای روبه رشد در حال حاضر از نتایج پنجمین سازمان ملل متحد درباره بازرگانی و عمران
ناراضی بوده ٬بر سر مسئله انرژی دچار تفرقه شده و درباره مشی آینده مذاـکرات اقتصادی کشورهای رو
به رشد دچار سردرگمی شدهاند .بنابراین چند کشور عضو نهضت غیرمتعهدها امیدوارند که کنفرانس
سران این نهضت مسائل اقتصادی را در کانون توجه خود قرار دهد ٬تا تقاضای کشورهای کمرشد مجددًا
شناخته شود و همبستگی کشورهای کمرشد درباره مسائل اقتصادی مجددًا برقرار گـردد ٬و اولویت
نهضت غیرمتعهدها بر ـگروه  77به عنوان سخنگوی برجسته کشورهای رو به رشد درباره مسائل اقتصادی
بار دیگر مسجل شود )طبقه بندی نشده(.
در اعالمیهای که از طرف ـکوبا درباره پایان کنفرانس سران تهیه شده ٬کوششهایی برای پاسخگویی به
این نگرانیها به عمل آمده و تـقاضای شـدیدتری بـرای کـمک اقـتصادی بـه کشـورهای کـمرشد و
انگشتگذاری بر اقتصادهای بازار کشورهای رشد یافته )یعنی غربی( به عنوان علتالعلل مشکـالت
اقتصادی کشورهای کمرشد به عمل آمده است .به این ترتیب کشورهای بلوک شوروی و هـمچنین
ـکشورهای صادرکننده نفت از داشتن مسؤلیت در شوراهای اقتصادی کشورهای کمرشد معاف شدهاند.
)خیلی محرمانه(.
اعضای نهضت غیرمتعهدها به علت سرخوردگیشان از پنجمین کنفرانس ملل متحد برای بازرگانی و
عمران ٬متمایل شدهاند تا از یک اعالمیهای با جملهبندیهای شدیداللحن اقتصادی جانبداری کنند ٬ولی
لحن پر سر و صدای ضدغربی پیشنویس تهیه شده به وسیله ـکوبا ٬برای بسیاری از آنها زننده است.
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بنابراین ما انتظار داریم که بخش اقتصادی این اعالمیه مجددًا بازنویسی شود و ـکوبا راضی شود تا لحن
مالیمتری در آن پیش گرفته شود) .خیلی محرمانه(.
هر چند در متن تهیه شده از سوی ـکوبا تضاد منافع بر سر انرژی باعث جدایی بین کشورهای کمرشد
واردکننده و صادرکننده انرژی شده است ٬سایر اعضای نهضت غیرمتعهدها میکوشند ایـن مسـئله را
مستقیمًا مورد بررسی قرار دهند .الجزایر که تا اندازهای تحت فشار واردکنندگان نفت قرار گرفته است در
اجتماع ـکلمبو دور جدیدی از مذاـکرات را مشابه کنفرانس پاریس درباره همکاری اقتصادی بینالمللی
است ٬پیشنهاد کرد که در این کنفرانس مسئله انرژی در چهارچوب وسیعتری از سایر مذاـکرات اقتصادی
مورد بحث قرار گیرد .معذالک تریبون تبلیغاتی که از سوی الجزایر پیشنهاد شده است ٬برخالف کنفرانس
پاریس درباره همکاری اقتصادی بینالمللی جزئی از نظام سازمان ملل متحد خـواهـد بـود و هـمه
ـکشورهای عضو این سازمان برای عضویت در آن آزاد خواهند بود )خیلی محرمانه(.
پیشنهاد الجزایر احتماًال از سوی یک گروه مشورتی کارشناسان از حدود دوازده کشور غیرمتعهد در
یک اجتماع قبل از کنفرانس سران در روزهای  22و  23اوت در گویانا مورد بحث قرار خواهد گرفت.
ـکارشناسان همچنین پیشنهادهای مختلفی را برای وارد کردن اوپک به اجرای روندهایی برای بهبود
موازنه پرداختهای کشورهای کم رشد واردکننده نفت درنظر خواهند گرفت )طبقهبندی نشده(.
هر پیشنهادی که در اجتماع کارشناسان در گویانا مورد توافق قرار گیرد ٬رسمًا به کنفرانس سران
ـکشورها غیرمتعهد ارائه خواهد شد .اـگر ـکنفرانس سران کشورهای غیرمتعهد این پیشنهاد را تصویب کند
آنگاه این پیشنهادها به ـگروه  77احاله خواهد شد تا بعد از تصویب به شکل قطعنامهای به مجمع عمومی
ملل متحدتسلیم شود .در این موقع شایسته توجه است که پیشنویس ـکوبا ٬نهضت کشورهای غیرمتعهد را
به عنوان تریبون تبلیغاتی مرکزی برای تهیه وتصویب تصمیمات سیاسی کشورهای روبه رشد ”و ـگروه 77
به عنوان“ یک ابزار پر ارزش جهت هماهنگی و اجرای چنین تصمیمات سیاسی ”توصیف کرده است.
)طبقهبندی نشده(.
نتیجهـگیریها
نتیجه کنفرانس سران در هاوانا باید جهت حرکت نهضت کشورهای غیرمتعهد در دوره سه سـاله
ریاست ـکوبا روشن سازد .ـکوبا به روشنی میل دارد ٬از ابتداـکنفرانس سران نهضت کشورهای غیرمتعهد را
به فعالیت بیشتر در امور بینالمللی و یکسان شدن وطرفداری آشکار و مکرر از سیاست شوروی رهبری
ـکند .ولی پاسخ اولیه کشورهای عضو نهضت غیرمتعهدها به متن اعالمیهای که از طرف ـکوبا تهیه و توزیع
شده است ٬نشان میدهد که کنفرانس هاوانا در بهترین صورت آن میتواند تنها پیشرفتهای محدودی در
جهت این هدفها داشته باشد) .طبقهبندی نشده(.
هر چند موضوع ـکوبا به عنوان رئیس نهضت کشورهای غیرمتعهد این کشور را در یک موقعیت
ممتازی برای پیشبرد هدفهای خویش در این نهضت قرار میدهد ٬ولی این امتیاز به اندازهای نیست تا
ـکشور بر فشار ناشی از موضع عدم تعهد بیشتر کشورهای عضو و اختالفات آنها بر سر مسائل ویژه غلبه
ـکند .عالوه بر این هدفهای ضد و نقیض خود ـکوبا برای پیشبرد منافع شوروی در نهضت کشورهای
غیرمتعهد ٬در عین بهرهبرداری از این نهضت به عنوان یک تریبون تبلیغاتی جهت تعقیب هدفهای خود یک
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فشار اضافی است) .طبقهبندی نشده(.
موضع ضداستعماری نهضت کشورهای غیرمتعهد بدین معناست که بسیاری از اعالمیههای آن به طور
اجتنابناپذیری یک لحن ضد غربی دارد .ولی تعداد بسیار کمی از کشورهای عضو این نهضت حاضرند
اجازه دهند که نهضت به صورت یک تریبون تبلیغاتی منحصرًا ضد غربی یا حتی ضد آمریکایی درآید .و
همچنین نمیخواهند این نهضت به یک سازمان طرفدار شوروی تبدیل گردد) .طبقهبندی نشده(.
عدم تعهد در امور جهانی که از سوی اـکثریت نهضت کشورهای غیرمتعهد پیش گرفته شده است دارای
یک بعد منفی و همچنین یک بعد مثبت است .نهضت کشورهای غیرمتعهد به جای کوشش به میانجیگری
در اختالفهایی که ابرقدرتها در آن درگیرند ٬مثل اختالفهای بین ویتنام و ـکامبوج میکوشد تا از هرگونه
درگیری در این اختالفات اجتناب کند .این تمایل ٬نهضت کشورهای غیرمتعهد را برای اینکه یک نیروی
مهمی در امور سیاسی و نظامی بینالمللی بشود حتی تحت رهبری فعاالنهای مانند ـکوبا دشوار میسازد.
)طبقهبندی نشده(.
توانایی نهضت کشورهای غیرمتعهد به اقدام در صحنه جهانی در نتیجه تنوع وسیع منافع اعضای آن
ـکاهش مییابد .با آـگاهی از تضاد منافع خود اعضای نهضت کشورهای غیرمتعهد به طور مداوم در مقابل
ایجاد هرگونه نهاد نیرومندی که ممکن است به نهضت امکان دهد تا مافوق این اختالفات قرار گیرد٬
مقاومت میکنند .بنابراین حاال هم نهضت کشورهای غیرمتعهد مانند گذشته نخواهد توانست در قبال
تضادهای سیاسی منطقهای مربوط به اعضا موضعی خاص اتخاذ نماید .همچنین کمتر احتمال میرود که
این نهضت بتواند اولویت خود را بر ـگروه  77به عنوان سخنگوی منافع کشورهای کم رشد کشورهای
غیرمتعهد همچنین کمتر احتمال میرود که این نهضت بتواند اولویت خود را بر ـگروه  77بـه عـنوان
سخنگوی منافع کشورهای کم رشد در مذاـکرات چند جانبه دوباره به دست آورد) .طبقهبندی نشده(.
ـکوبا به عنوان رئیس این نهضت احتماًال خواهد توانست فشار خود را بر ایاالت متحده درباره سه
مسئله اساسی که قبًال درنهضت کشورهای غیرمتعهد به پیش برده است و کشورهای دیگر عضو درباره آن
نظر شدیدی ندارند ٬بیفزاید .این سه مسئله عبارتند از پایان دادن به محاصره اقتصادی؛ بازپس گرفتن
پایگاه دریایی ـگوانتانامو؛ و استقالل پورتوریکو .ـکوبا همچنین از نهضت کشورهای غیرمتعهد بـرای
افزایش نقش خود )به طور کلی( در سازمانهای بینالمللی از جمله کوشش در به دست آوردن یک کرسی
در شورای امنیت سازمان ملل متحد و همچنین مبارزه تبلیغاتی برای اینکه میزبان اجتماع آینده کنفرانس
ملل متحد برای بازرگانی و عمران در سال  1982یا  1983بشود ٬افزایش خواهد داد .ولی ـکوبا شاید
نتواند نهضت کشورهای غیرمتعهد را به نحو محسوسی بیشتر درجهت یک موضع ضد آمریکایی وطرفدار
شوروی رهبری کند .هرگونه کوششی در این زمینه خطر شکاف در نهضت را به دنبال خواهد داشت و ـکوبا
بیشتر میل دارد ٬نهضت کشورهای غیرمتعهد را رهبری کند ٬تا اینکه این نهضت منعکس کننده تمایالت
ایدئولوژیک ـکوبا باشد) .خیلی محرمانه(.
ـکوبا و کنفرانس سران کشورهای نهضت غیرمتعهد
زمینه
ـکمتر مسائلی توجه فیدل ـکاسترو را به اندازه نقش ـکوبا در میان کشورهای کم رشد جهان تا این اندازه
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به خود معطوف داشته است .از همان سالهای اولیه  1959یعنی زمانی که ـکوبا سعی داشت برای اجتناب از
سلطه هر کدام از دوابرقدرت جلب حمایت نماید .ـکاسترو عالقه شدیدی به متحد کردن کشورهای”ندار“
داشت تا این کشورها بتوانند با تقاضاهای خود کشورهای ”دارا“ را تحت فشار قرار دهند .ـکوبا با جهشی
از فرصت استفاده کرد و ازاعضای مؤسس نهضت کشورهای غیرمتعهدگردید .ولی ـکاسترو شخصًاتصمیم
نداشت که ـکوبا نقش بزرگی در نهضت غیرمتعهدها داشته باشد ٬تااینکه در سال  1973در آخرین لحظات
تصمیم گرفت در رأس هیئت نمایندگی ـکوبا در کنفرانس کشورهای غیرمتعهد در الجزیره شرکت کند.
تصمیم او برای توسعه فعالیتهای ـکوبا در جهان سوم در آن دوران به خصوص تااندازهای ناشی ازاین تمایل
فیدل ـکاسترو بود که میخواست اختیارات خود را در سر و کار داشتن با شورویها که در سال قبل به نحو
قابل مالحظهای در امور داخلی ـکوبا نفوذ کرده بودند ٬افزایش دهد) .طبقهبندی نشده(.
در الجزیره ـکاسترو در پی آن بود که بر تردیدهای شوروی درباره وظیفه جدید ـکوبا با تمجید علنی
فراوان ازاتحاد جماهیرشوروی وعنوان کردن اتحاد طبیعی بین ـکوبا و دیگر کشورهای کمونیستی با دیگر
ـکشورهای جهان سوم ٬غلبه کند .معذالک ابراز احساسات و گرمگیری ـکاسترو چنان بیش از حد بود که
قذافی رهبر لیبی در جریان نطق او از سالن خارج شد و پرنسسیها نوک از ـکامبوج نطق وی را در وسط
جمله قطع کرد .بر اثر قطع شدن موقتی برق نطق ـکاسترو نیز ناتمام ماند و سالن کنفرانس تاریک شد و در
همین اوضاع و احوال اشخاصی که با خونسردی با اوضاع مقابله میکردند توانستند ٬نظم را برقرار کنند٬
ولی ـکاسترو ناـگزیر شد بقیه اقامت خود را در الجزیره به ترمیم موقعیت خویش بپردازد و برای اینکه
هیئتهای نمایندگی کشورهای عرب را آرامتر کند روابط خود را با اسرائیل چنان ناـگهانی قطع کرد که
وزارت امور خارجه ـکوبا از این تصمیم تنها پس ازاینکه سفیر اسرائیل در هاوانا این مطلب را به آنهااطالع
داد ٬در جریان ماجرا قرار گرفت .این امر به اضافه کوششهای هواری بومدین رئیس جمهوری الجزایر
برای ترمیم اهانتهای وارده به اشخاص ٬به زحمت توانست از پایان فالـکتبار عملکرد ـکاسترو جلوگیری
ـکند )سری غیرقابل رؤیت برای بیگانگان(.
ـکاسترو با استفاده از تجربهای که در الجزیره به دست آورد و در حالی که نگران بود از اینکه حضور او
ممکن است باعث ابراز انتقاداتی درباره نقش جدید نظامی ـکوبا در آفریقا شود ٬در سال  1976تصمیم
ـگرفت در پنجمین ـکنفرانس سران کشورهای غیرمتعهد در ـکلمبو شرکت نکند .در عوض ـکارلوس رافائیل
رودریگرز کارشناس عالیرتبه امور خارجی در رأس نمایندگی هیئت ـکوبا قرار گرفت وتوانست از هرگونه
محکوم کردن رسمی میلیتاریسم ـکوبا جلوگیری کند و موفق شد هاوانا را به عنوان محل تشکیل ششمین
ـکنفرانس سران کشورهای غیرمتعهد مورد تصویب قرار دهد) .طبقهبندی نشده(.
تدارکات ـکنفرانس سران کشورهای غیرمتعهد
ـکاسترو برای موفقیت ششمین ـکنفرانس سران کشورهای غیرمتعهد چنان اولویتی قائل شده بود که
مقامات رسمی ـکوبا برای تدارک آن دست به افراطـکاری زده بودند .هزینه ساختمان یک کاخ کنگره به
طور ویژه برای این کنفرانس 23میلیون پزوس )پول ـکوبا ـ م( تمام شد و این مبلغ چنان زیاد بود که غرولند
مردم در ـکوبا درباره افراطـکاری با توجه به وضع دشوار داخلی باال گرفت .به دنبال آن در سال 1978
سیلی از فرستادگان ـکوبا از کارمندان وزارت امور خارجه گرفته تا سفیران و بعدًا وزیر و سرانجام نائب
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رئیس جمهور عمًال به تمام کشورهای غیرمتعهد فرستاده شدند ٬تا از نظر کشورها بااطالع شده و سیاستها
و اقدامات آنها را با ـکوبا توضیح دهند و دعوتنامههای رسمی و اسناد پیشنویس شده تسلیم کنند و
خطوط ارتباطات راحتی با کشورهایی که انتظار میرفت نسبت به موضع ـکوبا روش خصمانه داشته
باشند ٬بازنگهدارند )سری ـ غیرقابل رؤیت برای بیگانگان(.
سیل اطالعات سرازیر شده به سوی هاوانا آنقدر عظیم بوده که رهبری ـکوبا درباره همه مسائلی که
میتواند در ماه سپتامبر مشکالتی به وجود آورد و نیز درباره مواضع اولویتهای هیئتهای نمایندگی درباره
همه مسائل در دقیقی کسب کرده است .عدهای از حکومتها متحمل زحمت شده و نگرانی خود را درباره
مقاصد ـکوبا و به ویژه آمادگی ـکوبا برای خدمت به عنوان یک عامل نفوذ شوروی در نهضت کشورهای
غیرمتعهد برای مقامات ـکوبا توضیح دادند .بسیاری از آنها به وضوح نگرانی خود را از اینکه رهبری
نهضت غیرمتعهدها از طرف ـکوبا ممکن است ٬اثر تفرقهاندازی در این نهضت داشته باشد ٬به طور علنی
ابراز داشتند .شاید در تاریخ هیجده ساله موجودیت این نهضت هیچ کدام از کشورهای میزبان کنفرانس
ریاست کشورهای غیرمتعهد تا این اندازه با اضطراب و شک وتردیداز سوی این همه کشور مواجه نبوده و
این پیام به گوش دستگاه رهبری ـکوبا رسیده است .اـگر ـکاسترو مانند ماجرای سال  1973مـرتکب
خطاهای دیپلماتیک شود نمیتواند مدعی آن باشد که اطالعات کافی نداشته است و از سوی دیگر اـگر
ـکاسترو برروی خط مشی خاصی درجهت مخالف احساسات حاـکم اعمال فشارکند ٬بایدتصور کرد که او
بر اساس یک خطر حساب شده اقدامی کند واقدام او بر اثر بیاطالعی نیست )سری ـ غیرقابل رؤیت برای
بیگانگان(.
موضع ـکوبا
ـکاسترو میداند که مبارزهجویی اعراب رادیکال در قبال تداوم عضویت مداوم مصر یک خطر شدید
احتمالی برای ـکوبا به شمار میرود .ـکاسترو میداند که اـکثریت کشورهای غیرمتعهد با اخراج مصر از این
نهضت مخالفت خواهند کرد ٬ولی او از ماهها قبل متعهد شد که از رادیکالها پشتیبانی کند زیرا ـکوبا به
پشتیبانی مالی دوجانبه آنها )ـکه در دو سال گذشته به نحو حادی باال رفته است( نیاز دارد .او بدون شک
انتظار دارد که تا زمانی که ـکنفرانس سران کشورهای غیرمتعهد افتتاح میشود شواهدی به اندازه کافی
جمع خواهد کرد تا درباره بیهوده بودن فشار برای دادن رأی علیه مصر آنها را متقاعد سازد و به جای آن
درباره محکوم کردن مصر واسرائیل وپیمانهای ـکمپ دیوید آنها را متقاعدسازد .اـگر کشورهای عربی با او
ـکنار بیایند او مناسبات دوجانبه خود را با آنها حفظ خواهد کرد و از درگیر شدن در مسئلهای که چندان
نفعی برای ـکوبا ندارد ٬اجتناب خواهد کرد .او همچنین از لحاظ اقدام بر اساس مسئولیت برای ایجاد
سازش هنگام مواجهه با یک مسئله خطرناـک وتفرقهانداز کسب حیثیت و اعتبار خواهد کرد .معذالک اـگر
ـکشورهای رادیکال عرب درباره اخراج مصر پافشاری کنند ٬ـکوبا خود را در یک وضع ناهنجاری که
وحدت کشورهای غیرمتعهد را به مخاطره میاندازد خواهد یافت و اـگر ـکوبا ناـگزیر شود یکی از دو راه
انتخاب کند ٬ـکاسترو احتماًال به پشتیبانی از رادیکالها در مقابل اـکثریت تصمیم خواهد گرفت )سری ـ
غیرقابل رؤیت برای بیگانگان(.
ـکاسترواحتماًال همچنین انتظاردارد درباره مسئله نمایندگی ـکامبوج ازطریق یک نوع مانور مربوط به
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روندها زرنگی به خرج دهد .درصورتی که نتواندتصمیم قطعی به نفع رژیم ـکامبوج پشتیبانی شده ازسوی
ویتنام به دست آورد ٬انتظار خواهد داشت که نتیجتًا حوادث خارجی مسئله را از وضع حاد خود خارج
سازند .او از رژیم ـکامبوج که توسط ویتنام تحمیل شده است شدیدًا پشتیبانی میکند و از قرار معلوم یقین
دارد که زمانه ٬اعتبار ادعای گروه پل پت را نسبت به مشروعیت خود کاهش خواهد داد .به همین ترتیب
ـکاسترو احتماًال درباره صحرای باختری با احتیاط بسیار رفتار خواهد کرد ٬تا مبادا الجزایر و سـایر
ـکشورهای رادیکال عرب را ازخود بیگانه کند و یااینکه برعکس به پیوندهای آسیب دیده خود با مراـکش
و به طور غیرمستقیم پیوندهای مراـکش را با مسکو از طریق انتخاب جانبداری از جبهه پولیساریو یا
خالف آن زیان برساند .اعتقادات انقالبی او وی را وادار خواهد کرد که اـگر ناـگزیر به انتخاب شد از جبهه
پولیساریو پشتیبانی کند ٬ولی او احتماًال برای جلوگیری از اینکه مسئله به این مرحله برسد به طـرق
دیپلماتیک متوسل خواهد شد )طبقهبندی نشده(.
ـکاسترو به احتمال قوی شوروی را دارای ماهیت خیراندیشانه توصیف خواهد کرد و مدعی خواهد شد
ـکه اتحاد جماهیر شوروی سنگر اصلی جهان در مقابل امپریالیسم“ است ٬ولی برخالف سال  1973او در
راه قبوالندن این خط مشی در برابر اـکثریت سران کشورهای غیرمتعهد مبارزه نخواهد کرد .در عین حال
این بدان معنا نیست که هاوانا مفهوم ”اتحاد طبیعی“ را رها کرده است ٬بلکه تنها این معنا را دارد که ترتیب
اولویت آن را مشخص کرده است.اولویت اول این است که اعتماد اـکثریت کشورهای عضو غیرمتعهدها را
به دست آورد .ـکاسترو به اندازه کافی پس از ـکنفرانس سران کشورهای غیرمتعهد فرصت خواهدداشت ٬تا
در راه جلب پشتیبانی از نقطهنظرهای خود از سوی این کشورها تالش کند) .طبقهبندی نشده(.
حفظ نفوذ ـکوبا
رژیم ـکاسترو به کمکهای غیرنظامی که به بیش از بیست کشور جهان سوم میدهد افتخار میکند ٬ولی
دلیل و منطق این برنامههای کمکی بیشتر مبتنی بر جنبههای عملی است تا غرور ملی یا عوامل اخالقی.
ـکوباییها هیئتهای کمکرسانی خود را در بسیاری از موارد برای محبوبالقلوب کردن خود نزد کشورهای
دوست و توسعه نفوذ ـکوبا در کشورهای دریافت کننده کمک به کار میبرند .رژیم ـکاسترو با اعزام هزاران
ـکوبایی به کشورهای دیگر در پاسخ به تقاضای آنها برای کمک همچنین انتظاردارد ذخیره بزرگی ازدیون
سیاسی فراهم کند و این امر در مشورتهایی که در ـکنفرانس سران کشورهای غیرمتعهد صورت میگیرد
میتواند سودمند واقع شود )طبقهبندی نشده(.
نشانههایی در دست است که هاوانا در واقع قصد دارد مدیون بودن کشورهای دریافتکننده کمک را
یادآوری کند .از آغاز سال جاری گروههایی از فیلمبرداران وابسته به کمیسیونی که برنامههای کمکهای
خارجی ـکوبا را اداره میکند به کشورهای متعددی سفر کرده و از تالشهای تیمهای پزشکی و گروههای
ساختمانی و مشاوران کشاورزی و ماهیگیری و آموزگاران و سایر کـارشناسان غـیرنظامی ـکـوبایی
فیلمبرداری میکنند .اـگر این فیلمها برای تبلیغات عمومی بود به احتمال بسیار قوی از سوی گروههایی از
سایر نهادهای حکومتی تهیه میشد .مقاالت متعددی در تمجید از کوششهای همکاریهای بینالمللی ـکوبا
در نشریات ـکوبا درج شده و طی آن اعتقاد ـکوبا را درباره اینکه جنبه بشر دوستانه کار حدود یازده هزار
شهروند ـکوبایی که در کشورهای بیگانه خدمت میکنند میتواند به نحو مؤثری برای خنثی کردن اثرات
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منفی  35هزار نظامی ـکوبایی یا بیشتر که در کشورهای بیگانه مستقر هستند ٬به کار رود .عالوه بر این یک
نشریه ماهانه جهان سوم که به سه زبان در شهر مکزیکو پایتخت مکزیک از سوی یک سازمان وابسته به
جبهه ـکوبا منتشر میشود ٬تقریبًا نیمی از شماره ماه مارس خود را به یک سلسله از مقاالت بسیار مساعد
درباره برنامههای کمکی ـکوبا و شهروندان این کشور در آفریقا و خاورمیانه اختصاص داده است )سری ـ
غیرقابل رؤیت برای بیگانگان(.
نشانهها همچنین داللت بر آن داردکه ـکاستروتوجه مخصوصی نسبت به این مطلب دارد که رسانههای
ـگروهی جریان ـکنفرانس سران کشورهای غیرمتعهد را بیش از هر کنفرانس مشـابه قـبلی بـپوشانند.
ـکارمندان ارتباطی ـکوبا برای ترتیب دادن این پوشش رسانههای گروهی به کشورهای خارج فرستاده
شدهاند و تأسیسات جدیدی در داخل برای تضمین مخابرات رادیویی ٬تلویزیونی ٬تلفنی و مطبوعاتی
ساخته میشود .ـکاسترو بدون شک آـگاه است که بااستفاده ازتأسیسات ارتباطاتی درست ٬کنفرانس سران
را از وسیعترین تعداد مخاطبان برخوردار خواهد کرد و بدین ترتیب مهمترین فرصتهای او برای پیشبرد
هدفهای سیاست خارجی ـکوبا فراهم خواهد شد .ـکاسترو خواهد کوشید نطقهای خود را در ساعات
بامدادی ایراد کند تا بدین ترتیب در کشورهای اروپایی و آفریقایی و خاورمیانه جریان ساعتهای استماع
در بعد از ظهرها و شب هنگام به طور زنده پخش شود .ـکاسترو که میکوشد توجه تعداد وسیعی از
مخاطبان را در جهان به سوی نطقهای خود جلب کند ٬درنطقهای خود از موضعگیری به نفع یا علیه مسائل
حساس مربوط به کشورهای غیرمتعهدخودداری خواهد کرد .و بیشتر بر روی مسائل ”بی خطر“ از قبیل
محکوم کردن اسرائیل و آفریقای جنوبی و ایاالت متحده تکیه خواهد کرد ٬با این اعتقاد که گـرایش
ضداستعماری ٬بیشتر مخاطبان او را نسبت به استداللهای او علیه ”محاصره“ اقتصادی آمریکا و پایگاه
دریایی ـگوانتانامو و وضع کنونی پورتوریکو متمایل خواهد کرد )سری ـ غیرقابل رؤیت برای بیگانگان(.
تأیید مقاصد ـکوبا برای اینکه راه خطا در پیش نگیرد و در کنفرانس سران از خطر قطبی شدن نهضت
اجتناب کند ٬احتماًال ابتدا در مذاـکرات قبل از کنفرانس سران درباره پیشنویس ٬متن اعالمیه آشکار
خواهد شد .هاوانا اخیرًا یک پیشنویس بسیار شدیداللحن را بین نمایندگان توزیع کرد و اعالم کرد که
قطعًا این پیشنویس در معرض تجدیدنظر قرار خواهدگرفت .ـکوبا با مذاـکره درباره لحن مالیمتر نسبت به
مسائل حساس و امیدوار است که از خود چهرهای منطقی و مسؤالنهتر ایجاد کند و منتقدان را خلع سالح
نماید .ـکاسترو آنگاه میتواند درباره لحن شدیدتری نسبت به مسائلی که کمتر حساس هستند از قبیل
امپریالیسم و استعمار و ایاالت متحده پافشاری کند .آنگاه ـکوبا بیانیهای در دست خواهد داشت که به نحو
آشکارا از پشتیبانی قسمت اعظم جمعیت جهان برخوردار است و توانست این بیانیه را در سایر تریبونهای
تبلیغاتی بینالمللی برای کاستن نفوذ ایاالت متحده به کار برد) .طبقهبندی نشده(.
پس از کنفرانس هاوانا
فیدل ـکاسترو بر این عقیده نیست که کنفرانس موفقتآمیز سران کشورهای غیرمتعهد به خودی خود
یک هدف است ٬در عوض او معتقد است که این کنفرانس در درجه اول وسیلهای برای اعمال نفوذ و ایجاد
وزنه علیه ایاالت متحده برای حل بعضی از مسائل اساسی است ٬که برای ـکوبا در درجه اول اهمیت قرار
ـگرفته است .او شاهد آن بوده است که ایاالت متحده با کشور پرو درباره داراییهای ملی شده مذاـکره نموده
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و با پاناما نیز برای بازگشت دادن کانال پاناما به کنترل حکومت پاناما مذاـکره کرده است .این واقعیات
ـکاسترو را بر آن داشته است که معتقد باشد که واشنگتن اـگر در معرض فشار افکار عمومی جهان قرار
بگیرد ٬ترجیح خواهد داد به جای نشان دادن عکسالعمل نظامی وارد مذاـکره شود .ـکاسترو با خوشبینی
معتقد است که اـگر این گرایش ایاالت متحده به نحوشایستهای بهرهبرداری کند به موقع سود شاهد خاتمه
یافتن ”محاصره اقتصادی و بازپس گرفتن پایگاه دریایی ـگوانتانامو به وسیله ـکوبا خواهد بود .ـکاسترو
ممکن است حتی معتقد باشد که میتواند زمینه اسـتقالل پـورتوریکو را فـراهـم آورد ٬و ایـن عـمل
سرمایهـگذاری منابع ناچیز ـکوبا در سازمانهایی نظیر نهضت کشورهای غیرمتعهد و سازمان ملل متحد
توجیه میکند .بنابراین یک نهضت نیرومند و متحد کشورهای غیرمتعهد به نـفع ـکـاستروست و او از
اقداماتی که منجر به قطبی شدن نهضت کشورهای غیرمتعهد بشود ٬پرهیز خواهد کرد .معذالک او کنترل
ـکامل حوادث را در دست نخواهد داشت و اـگر بعضی از هیئتهای نمایندگی با نفوذ درباره مواضع افراطی
مـوضع آشـتیناپذیر اتـخاذ کـنند ٬او مـمکن است عـلیرغم بـهترین کـوششهای خـود در پـرهیز از
برخورد٬وحدت این نهضت را در خطر ببیند.
از سوی دیگر اـگر ـکنفرانس سران کشورهای غیرمتعهد با موفقیت انجام یابد ٬اعتقاد او درباره اینکه در
صحنه بینالمللی باید سرمایهـگذاری بیشتری کرد تقویت خواهد شد و این امر بیش از مسائل داخلی
قسمت اعظم توجه او را به خود معطوف خواهد کرد )طبقهبندی نشده(.
ضمیمه ب
یوگسالوی و ـکنفرانس سران کشورهای غیرمتعهد
اعتماد و نگرانی
بلگراد اعتماد دارد که در اجالس غیرمتعهدها در هاوانا میتواند تالش ـکوبا را در نزدیک ساختن
نهضت غیرمتعهد ها به شوروی ٬با موفقیت خنثی سازد ٬معذالک در دراز مدت ٬یوگسالوی چندان دلگرم
نیست که نهضت کشورهای غیرمتعهد تحت رهبری تشریفاتی ـکوبا تا سال  1982بتواند به عنوان یک
نیروی مستقل و غیر بلوکه باقی بماند .تیتو رئیس جمهوری یوگسالوی که تنها بنیانگذار بازمانده نهضت
ـکشورهای غیرمتعهد است ٬به کرات چه علنًا و چه به طور خصوصی علیه کوششهایی که برای دستکاری
در این نهضت و ایجاد تفرقه در آن میشود هشدار داده است) .سری(.
یوگسالوها در تدارک اجتماع سران ـکشورهای غیرمتعهد در هاوانا در  18ماه اخیر درباره مخاطرات
ـکوششهای الهام شده از جانب شوروی برای کشاندن اعضای رادیکالتر این نهضت به همکاری نزدیکتر و
سوق دادن نهضت به سوی یکسان شدن هدفها با سیاستهای مسکو آـگاهترشدهاند .عالوه بر این فعالیتهای
ـکوبا در آفریقا و هجوم ویتنام به ـکامبوج با پشتیبانی شوروی خشم یوگسالوی را درباره مقاصد اتحاد
جماهیر شوروی نسبت به جهان سوم افزایش داده است )سری(.
بلگراد ضمن نگاه به سوی کنفرانس سران و مهمتر از آن به سوی دوران بعد از آنکه ـکاسترو رئیس
جمهور ـکوبا ریاست نهضت کشورهای غیرمتعهد را به عهده بگیرد ٬از این نگران است که تمایل نسبت به
شوروی دراین نهضت ممکن است قویتر شود و باعث ایجاد شکاف دراین نهضت گردیده.یوگسالوی را از
قسمت اعظم کشورهای غیرمتعهد دورتر کند .بلگراد به طور اخص از این نگران است که ـکاسترو به عنوان
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سخنگوی این نهضت ممکن است ٬سیاستهایی را به نام نهضت کشورهای غیرمتعهد اتخاذ کند و باعث
ـکاهش استقالل این نهضت شده و با سیاست خارجی یوگسالوی تضاد مستقیم داشته باشد ٬مگر اینکه در
ـکنفرانس سران کشورهای غیرمتعهد اقدامات ـکاسترو مهار شود) .سری(.
بلگراد همچنین وحدت متزلزل نهضت کشورهای غیرمتعهد را در نتیجه کشمکشهای منطقهای در
معرض خطر تلقی میکند .مثًال کوششهای کشورهای عربی رادیکالتر برای اخراج مصر به دنبال امضای
پیمان صلح با اسرائیل الاقل به عنوان یک نیروی تفرقهانداز در کنفرانس سران به شمار خواهد آمد .فقدان
هرگونه مسئله منحصر به فرد و مشخص بینالمللی که کنفرانس سران توجه خود را به آن معطوف دارد ٬به
ایجاد تفرقه در میان نهضت در جهت خط مشیهای منطقهای کمک خواهد کرد) .سری(.
ارتباط شوروی
نقش یوگسالوی در نهضت کشورهای غیرمتعهد همواره یک عامل ناراحتکننده در مناسبات بین
یوگسالوی و شوروی بوده است .سیاست غیرمتعهد یوگسالوی بلگراد را قادر ساخت که از انـزوای
دیپلماتیک واقعی در اوائل سالهای  1950به دنبال قطع روابط بین تیتو و استالین خارج شود .از آن زمان
به بعد اعتبار و حیثیت تیتو به عنوان یک رهبر مهم نهضت کشورهای غیرمتعهد همواره رو به رشد بوده
است .و نفوذ بینالمللی یوگسالوی نیز افزایش یـافته است .اسـتوارنـامههای یـوگسالوی در نـهضت
ـکشورهای غیرمتعهد یک عامل مهم خنثیکننده کوششهای شوروی برای تحت فشار قرار دادن این کشور
به بازگشت به مدار شوروی به حساب آمده است) .سری(.
شورویها نیک آـگاهند که یوگسالوی به عنوان یک کشور متوسط که باموفقیت در مقابل یک ابرقدرت
قد علم کرده است ٬برای کشورهای رو به رشدجذابیت ویژهای دارد .عالوه بر این شورویها قبول دارند که
سوسیالیزم از نوع یوگسالوی مفهوم مردمیتری در بیشتر کشورهای جهان سوم نسبت به مدل سوسیالیزم
شوروی دارد .بنابراین جای شگفتی نیست ٬اـگر کرملین فعالیتهای یوگسالوی را در نهضت کشورهای
غیرمتعهد به عنوان عامل بازدارنده نفوذ شوروی در جهان سوم تلقی کند) .سری(.
تاـکتیک و استراتژی
در حالی که رهبری یوگسالوی به یک دوران انتقالی نزدیک میشود ٬یوگسالوی ادامه نهضت حقیقتًا
مستقل کشورهای غیرمتعهد را برای منافع و هدفهای خویش و آن را برای بقای یوگسالوی به عنوان یک
ـکشور مستقل فوقالعاده حساس ٬حیاتی تلقی میکند .تیتو مبارزه برای حفظ اصول اساسی و نقش عدم
تعهد را رهبری کرده است .گزارشهایی وجود دارد که تیتو قصد دارد چند روز قبل از افتتاح کنفرانس سران
وارد هاوانا شود تا بکوشد ـکاسترو را شخصًا تحت نفوذ خویش قرار دهد و برای تغییرات اساسی در
اعالمیه ـکنفرانس سران کشورهای غیرمتعهد کار کند) .سری(.
دیپلماتهای یوگسالوی همچنین فعالیتهای دامنهداری را در بیشتر پایتختهای کشورهای غیرمتعهد و
سازمان ملل متحد آغاز کردهاند ٬تا یقین حاصل کنند که کنفرانس سران از سیاستهای باب طبع یوگسالوی
پیروی میکند و برای پشتیبانی از این کوشش تمام مرخصیها معلق شده است و کارمندان دیپلماتیک
یوگسالوی دستور گرفتهاند درباره نظرهای خود در کشورهای غیرمتعهد پافشاری کنند) .خیلی محرمانه

اسناد النه جاسوسی آمریکا

 202

ـ غیرقابل رؤیت برای بیگانگان ـ غیرقابل رؤیت برای پیمانکاران و مشاوران پیمانکار(.
بلگراد همچنین رهبری کوششهایی را برای کم کردن قدرت ـکوبا به عنوان رئیس نهضت کشورهای
غیرمتعهد به دست گرفته است .یوگسالویها قصد دارند از طریق ایجاد تغییراتی در فرایند تصمیمگیری
نهضت و همچنین از طریق حمایت برای سایر تغییرات نهادی در داخل نهضت کشورهای غیرمتعهد به
هدفهای خود برسند .تاـکتیکهای بلگراد از این قرار است:
ـ ـ پیشنهاد برای ایجاد نائبهای منطقهای ریاست نهضت
ـ ـ اعالم مجدد و قاطع اصول اساسی نهضت کشورهای غیرمتعهد در کنفرانس سران کشورها از جمله
همزیستی مسالمتآمیز واستقالل سیاسی و اقتصادی اعضای نهضت کشورهای غیرمتعهد و منع عضویت
ـکشورهای غیرمتعهد در بلوکهای نظامی.
ـ ـ اعالم نیاز به حل مسالمتآمیزاختالف میان اعضای نهضت کشورهای غیرمتعهد )خیلی محرمانه(.
یوگسالوی احتماًال برای اینکه حداقل شاهد تأیید قاطع اصول نهضت ـکشورهای غیرمتعهد در هاوانا
باشد در پی جمعآوری پشتیبانی کشورهای دیگر خواهد شد .حتی نشانههایی در دست است که برای
انتخاب نایبهای منطقهای ریاست نهضت پشتیبانی فزایندهای موجود است .اما درباره مسائل تفرقهانداز
مانند کوششهای کشورهای عربی برای اخراج مصر از این نهضت ٬یوگسالوها از لحاظ مـخالفت بـا
اقداماتی که برای اخراج یکی از اعضاء به عمل میآید شهرت دارند ٬ولی ممکن است که این پشتیبانی از
استوارنامههای عدم تعهد مصر را به آفریقاییها واـگذار کنند ٬چنان که در کنفرانس وزرای امور خارجه
ـکشورهای غیرمتعهد در ـکلمبو یوگسالوها رفتار مشابهی داشتند )سری(.
ماوراء ـکنفرانس سران کشورهای غیرمتعهد
در حالی که ـکنفرانس سران کشورهای غیرمتعهد ممکن است با یک لحن روی هم رفته مقرون به
رضایت پایان یابد ٬نتایج نهائی آن ممکن است عبارت از یک سلسله سازشهایی باشد که شرکتکنندگان
در آن با یکدیگر به توافق برسند .یوگسالوها ممکن است با نتایج مالیم آن سازش کنند ٬ولی به دقت
مراقب رهبری ـکوباییها در دوران بعد از کنفرانس سران خواهند بود .تا زمانی که تیتو زنده است ٬نیروی
محض حضور و حیثیت او شاید برای خنثی کردن کوششهای ـکوبا ٬برای نزدیکتر کردن نهضت به مسکو٬
ـکافی باشد) .سری(.
معذالک به محض اینکه رهبر  87ساله یوگسالوی فوت کند ٬نفوذیوگسالوی در این نهضت به احتمال
قوی کاهش خواهد یافت .هرچند نسل جدیدی از رهبران یوگسالوی همچنان به پرورش پیوندهای
سیاسی و اقتصادی این کشور با جهان سوم ادامه خواهند داد ٬معذالک عدم تعهد از عوامل مرکبه نیرومند
سیاست خارجی یوگسالوی نخواهد بود ٬و وظیفه رهبری مخالفان برای صفبندی مجدد در نـهضت
ـکشورهای غیرمتعهد ممکن است آن زمان بدوش یک کشور پرنفوذ دیگر از قبیل هند ٬عراق یا الجزایر
ـگذاشته شود) .سری(.
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تاریخ 29 :خرداد  58اعضاء
سری
به :قرارگاهها و پایگاههای خاور نزدیک )به استثنای بیروت(
از :رئیس 480049
هشدار :شامل منابع و روشهای اطالعاتی است .ال .دبلیو .واین ـ ـکی .ام .استون
 1ـ سرعت کارهای آمادگی برای ششمین گردهمایی نهائی ـکشورهای غیرمتعهد در هاوانا ) 3تا 6
سپتامبر( فزونی مییابد .از سیا خواسته شده که در قبال توجه تصمیمگیرندگان سیاسی عالیرتبه به جنبش
غیرمتعهدها گزارشهای مخفی بیشتری فراهم نماید .هیئت نمایندگی آمریکا در سازمان ملل نیویورک یک
پیشنویس هفتاد و پنج صفحهای ـکوبایی را به دست آورد ٬که برای بیانیه نهایی خاتمه گردهمایی پیشنهاد
شده است .این پیشنویس بین تمام هیئتهای نمایندگی کشورهای غیرمتعهد در سازمان ملل همراه با
نامهای که ”نظریات و مالحظات“ آنها را تا هفته اول ماه اوت خواسته بود ٬توزیع گردید .در نظر وزارت
خارجه٬پیشنویس ـکوبایی یک حمله زننده علیه آمریکا و یکی از پراهمیتترین اسنادی است که تاـکنون
برای اعالن در مجامع جهانی علیه آمریکا مطرح گشته است .وزارتخارجه در صدداقدام به ”فعالیت قوی
دیپلماتیک“ خصوصًا در رابطه با میانهروهای جنبش غیرمتعهدها است ٬تا مخالفت معتنابهی در بین این
ـکشورها با پیشنویس ـکوبایی ایجاد کند .دولت درخواست اولویت برای گزارشهای مخفی در مـورد
مواضع ٬واـکنشها حمایت یا مخالفت کشورهای غیرمتعهد در قبال پیشنویس ـکوبایی و طرحهایی که هر
ـکدام از این کشورها برای مقابله با آن دارند یا گزارش مخفی از نشانه )وجود( طرحهای دیگر جهت ارائه
یک پیشنویس جایگزین معتدلتر کرده است.
 2ـ به عالوه احتیاج تصریح شده در پاراـگراف  1فوق ٬از مخاطبین تقاضا میشود که پیش از اول اوت
از هر منبع ذخیرهای که قصد دارد در گردهمایی هاوانا حضور یابد یا به اخبار مربوط به کار آمادگی برای
ـگردهمایی غیرمتعهدها دسترسی دارد ٬اطالع دهند .ما همچنین به گزارش از منابع ذخیرهای کـه بـه
نمایندگان مراجعه کننده از گردهمایی یا مقامات کشوری مربوطه در دوره بالفاصله پس از گردهمایی
دسترسی خواهند داشت .عالقمندیم در مورد هر منبع ٬لطفًا نوع دسترسی به کار جنبش غیرمتعهدها را
اعالم دارید و ستاد )فهرست( احتیاجات اطالعاتی مناسب او را ارسال خواهد داشت .همچنین در موارد
خاص به شرط تصویب ویژه قبلی ٬ستاد حاضراست در تأمین هزینههای سفرمنبع سری کمک نماید .ما به
منابعی که به طرحها و تاـکتیکهای ـکوبا یا سایر اعضای رادیکال جنبش غیرمتعهدها دسترسی دارند ٬عالقه
وافر داریم.
 3ـ اـگرچه کشورهای بعضی از قـرارگـاهها یـا پـایگاههای مـخاطب اعـضای جـنبش نـیستند٬
شرکتکنندگان در گردهمایی با عناوین متعدد دیگری از جمله کشور ”ناظر“ و ”میهمان“ به عـالوه
سازمانهای ملل و منطقهای و نهضتهای آزادیبخش میباشند.
 4ـ ستاد هنوز منبعی را که از خاور نزدیک شناسایی نکرده که قصد داشته باشد در اجالس هاوانا
حضور یابد.
5ــ پرونده 12 :ـ  300ـ  200تا تاریخ  30تیر  78در بایگانی ضبط شود.
تمامًا سری
سری
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تاریخ 5 :مرداد  58اعضاء
سری
به :فوری به قرارگاهها و پایگاههای خاور نزدیک )به استثنای بیروت(
از :رئیس 484235
هشدار :شامل منابل و شیوههای اطالعاتی است .ال .دبلیو .واین ـکیو .آر .رام
عطف به :الف ـ رئیس  ٬480049ب ـ وزارت خارجه  193073مورخ  3مرداد 58
 1ـ در  23ژوئیه  79وزیر امور خارجه علنًا اظهار کرد که نتایج )ـکنفرانس( شمال وجنوب در سیاست
خارجی سال  1980اولویت بسیار خواهند داشت .در این زمینه ٬تصمیم گیرندگان سیاسی عالیرتبه نگران
ـکوششهای ـکوبا برای کسب رهبری جنبش غیرمتعهدها که تجمع سیاسی عمده جهان سوم است ٬هستند.
نقطه برخورد مشخص با جنبش غیرمتعهدها بیانیه ـکوبایی برای گردهمایی نهائی غیرمتعهدهاست ٬که
وصف آن در تلگرام مرجع الف آمده و منظور از آن وحدت جهان سوم برای اتخاذ یک موضع واحد و
تندروانه ضد آمریکایی در قبال تقریبًا هر نکته مهم از نتایج کنفرانس شمال و جنوب است .در تلگرام
مرجع ب )ـکه به اـکثر واحدهای مخاطب ارسال شده( وزارت امور خارجه دست به یک عمل بزرگ و
غیرمعمول زده و برای تمام کشورهای عضو جنبش غیرمتعهدها به عالوه کشورهای دیگری که میتوانند
بر اعضای جنبش غیرمتعهدها نفوذ داشته باشند ٬نظریات سیاسی خود را قویًا ارائه کرده است .وزارت
خارجه از دبلیو .او .مایس )مدیریت عملیات ـ م( میخواهد که به طور یکجانبه و با مراعات اولویت٬
اطالعات ”اختصاصی“ مربوط به واـکنشها ٬زیر و بمهای سیاسی و طرحهای کشوری مختلف جنبش
غیرمتعهدها چه منفرد چه گروههای کاری غیررسمی در ارتباط با پیشنویس ـکوبایی و همچنین مواضع
جنبش در هاوانا و پس از آن راجمع آورد .خواستههای وزارت خارجه به تفصیل در زیر آورده شده است.
)تذکر :وزارت خارجه هشدار داد که اطالع نیافتن دولتهای میزبان از فعالیت مدیریت عملیات در رابطه با
مسائل جنبش غیرمتعهدها آمری ضروری است و بنابراین از سازمانهای اطالعاتی رابط هیچ چیزی نباید
تقاضاشود (.در حالی که بعضی از مخاطبین خبردادهاند که در حال حاضرامکاناتشان کم یا هیچ است٬این
خواستهها به تمام مخاطبین تلگرام الف فرستاده میشوند تا در صورت فراهم آمدن امکانات ٬برای اطالع
و مراجعه موجود باشند .از مخاطبین خواسته میشود که برای تأمین این خواستهها از منابع ذخیره موجود
استفاده ببرند.
 2ـ خواستههای ارائه شده برای گزارش نویسی درباره جلسه نهائی جنبش غیرمتعهدها در هاوانا از 3
تا  7سپتامبر در مقولههای کلی فهرست شده در پاراـگراف ذیل جای میگیرند .آنها عمومًا در مورد منابع
ذـکر شده در جوابهایتان به تلگرام مرجع الف قابل اطالق هستند اما خود قرارگاهها باید آنها را برای
مطابقت با رابطه خود با منبع جرح و تعدیل کنند .در موارد مناسب برای یک منبع یا یک گروه کوچک از
منابع در تلگرام جداـگانه ای خواستههای اضافی ارسال خواهد شد .در حالی که گزارشـهای پس از
ـگردهمایی نهائی جنبش غیرمتعهدهاضروری خواهد بود ٬نیاز مبرمی به گزارشهای فوری درباره تحوالت
دوره پیش از این گردهمایی وجود دارد .به گزارشهای اطالعاتی پیش از گردهمایی حق تقدم مناسب باید
داده شود تا توزیع و ارائه آنها برای استفاده تاـکتیکی سیاسی در هفتهها و روزهای پیش از گردهمایی
تضمین گردد .این خصوصًا از آن جهت اهمیت دارد که فرصتهای مدیریت عملیات برای تهیه گزارشهای
اطالعاتی در جریان خود گردهمایی شدیدًا محدود است.
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در حال حاضر مااز برگزاری یک جلسه ویژه دراول اوت درنیویورک و برنامه یک جلسه دیگر قبل از
ـگردهمایی در هاوانا در سطح خبرداریم .ما انتظارداریم که اـکثر تحوالت در جلسات غیر رسمی مختلف
در بسیاری از پایتختهای گروههای اصلی یا در جلسات مربوط به منافع مشترک خاص یا در مذاـکرات
همراه با معامالت و مصالحات زیرکانه بین دسته ها صورت پذیرند .به همین ترتیب ٬هیئتهای نمایندگی
سیار متعدد از تمام طرفها وجود دارند ٬که برای منافع خاص خود کار میکنند .ما الزم داریم که این
حرکات دسته ای را به موقع برای تصمیم گیرندگان سیاسی شناسایی کنیم ٬تا از این را به موقع اطالعات
استفاده کنند.
 3ـخواسته های کلی در سه مقوله فهرست شدهاند )الف( تاـکتیکهایی که اعضای جنبش غیرمتعهدها و
ـکشورهای غیر عضو برای نفوذ در جریان وقایع به کار میگیرند)ب( نکات اصلی درقطعنامهها و ”مطالب
مورد توافق“ جنبش غیرمتعهد ها و )ج( مقوله های خاصی که تاـکتیکها و قطعنامهها را در بر میگیرد.
تلگرام مرجع ب مقدمهای را برای اطالع شما فراهم خواهد کرد .اـگر شما نمیتوانید نسخهای از تلگرام
مرجع ب را به دست آورید ٬ستاد این کار را انجام خواهد داد.
الف :تاـکتیکها:
ـ استراتژی و تاـکتیکهای گروه طرفدار ـکوبا و دیگر گروههای منطقهای ٬بلوکها ودستهبندیهای مختلف
)وزارت امور خارجه از اهداف سیاست خارجی ـکوبا در صدور پیشنویس بیانیه شدیدًا ضد آمریکایی
مطمئن نیست ..هرگونه جزئیات درباره اینکه آنها واقعًا به چه چیز میخواهند دست یابند و تا چه حدی
حاضرند به مصالحه بپردازند ٬بسیار مفید خواهد بود(.
ـ چه کوششها و طرحهایی در جریانند تا طی ریاست ـکوباییها در سه سال پس ازگردهمایی............
جنبش غیرمتعهدها محدود گردد) .وزارت خارجه بر اهمیت این خواسته تأـکید کرد(.
جریان تغییرات در دستهبندیهای جنبش غیرمتعهدها
ـ گروههای فرعی ٬هستهها ٬جلسات و هیئتهای نمایندگی سیار جنبش غیرمتعهدها و مقاصدشان را
شناسایی کنید .آیا اعضای مشخصی از جنبش غیرمتعهدها هستند که معموًال باید با گروهی که کنار
ـگذاشته میشود ٬رابطه برقرار کنند ؟
ـ هیئتهای نمایندگی ٬نمایندگان و شرکتکنندگان غیرعضو که به نظر مـیرسد در درون جـنبش
غیرمتعهدها نفوذ منحصر به فرد داشته باشند )تکاندهندهها و محرکین( وموقعیتهایشان را شناسایی کنید.
ـ نقاط ضعف ـکوبا در مسائل جنبش غیرمتعهدها و اعمال ـکوبا برای خنثی کردن کوششهای آمریکا
برای تعویض پیشنویس ـکوبایی جنبش غیرمتعهدها را شناسایی کنید.
ـ کدام اعضای مشخصی از جنبش غیرمتعهدها را ـکوباییها سعی دارند با خود همراه کنند؟ چگونه؟
ـ دخالت شوروی و جریاناتی که برای حمایت از رل ـکوباییها به کار گرفته میشود.
ـ مقدار و جزئیات چگونگی موارد دعوا برانگیز مشخص را شناسایی کنید.
ب :تصمیمات اصلی جنبش غیرمتعهدها
ـ مواضعی که در مورد معاهده صلح در خاورمیانه )پیمانهای ـکمپ دیوید( اختیار میشوند.
ـ تالشها برای اخراج مصر از جنبش غیرمتعهدها و نوع حمایت از مصر
ـ درگیری )دخالت( ـکوبا در آفریقا و آمریکای مرکزی
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ـ مسئله شرکت نماینده ـکامبوج در جنبش
ـ اقیانوس هند
ـ نیکاراـگوئه ٬شامل شواهد و گفتگو یا مواضع مطروحه در جلسات درباره ارتـباطات ـکـوبا بـا
ساندنیستها از جمله حمایت مالی.
ـ مسئله پناهندگان هند و چین
ـ مسائل مربوط به کنفرانس شمال و جنوب
ـ ـکنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل ـگروه  77ـتصمیمات اقتصادی مذاـکرات شمال و جنوب در
جنبش غیرمتعهدها چگونه درنظر گرفته خواهد شد ؟ نشانهای مالحظه میشود که ـکاستاریکا با پشتیبانی
ـکشورهای دیگر در حال توسعه قصد دارد ٬مسئله تأثیر استفادههای قیمتهای اوپک بر اسـتفادههای
قیمتهای کشورهای در حال توسعه را مطرح کند .همچنین نتایج گردهمایی جنبش درباره ـکـنفرانس
تجارت و توسعه سازمان ملل که در می و ژوئن  1979در مانیل برگزار میگردد مورد توجه است.
ج :مقولههای خاص:
ـ پیشنویس متون تغییراتی که برای نسخه ـکوبایی بیانیه نهائی گردهمایی عرضه میشوند مـورد
احتیاج هستند.
ـ هرگونه مسائل به خصوصی را که بر سر آنها در جنبش شکاف وسیع ایجاد شده شناسایی کنید.
ـ مراتب زیر که به کشورهای به خصوصی مربوط میشوند نیز مورد توجهاند:
الف( ”نقش ـکره شمالی“ در رابطه با جنبش ٬زیرا آنها در مسائل مختلف به طور وسیعی بین میانهروها٬
و تندروها میلغزند در حالی که در کل با ـکوبا چندان صمیمی به نظر نمیرسند.
ب( ”نقش سومالی؟“ سومالی ضد ـکوبا و طرفدار اعراب است اما از مصر کمک نظامی دریافت
میکند.
ج( ”نقش جمهوری خلق چین؟“ شواهد قوی موجود است که جمهوری خلق چین فعاالنه به دنبال
ـکسب حمایت از مواضع ضد شوروی ٬ضد ـکوبایی خود است .برای مقابله با پیشنویس ـکوبایی بیانیه٬
چینیها درصدد چه اقداماتی هستند ؟
د( ”نقش یوگسالوی“ یوگسالوی رهبر مخالفین با کوششهای ـکوبا برای کشاندن جنبش غیرمتعهدها
به طرف اتحاد شوروی است .هم هند و هم مصر که بنیانگذاران و اعضای قدیمی جنبش هسـتند بـا
مشکالت دیگر منحرفت شدهاند .شواهد حاـکی ازاینکه هند نقش تهاجمیتری دارد مورد عالقه میباشند
)هند ٬اندونزی ٬سریالنکا ٬و نیجریه ٬در کمپ یوگسالوی محسوب میشوند(.
ه ( نقش بلوک غرب.
 4ـ رباط :لطفًا استعداد ـکیو .یو .الود ) 1 /الف  (1 /را برای گزارشگری پیش از گردهمایی چه در
مراـکش و چه با مسافرت به محلهایی که امکان دسترسی قویست بررسی کنید .حضور وی در جلسه
سازمان وحدت آفریقا در مونروویا باید امکان منحصر به فردی را برای شروع به الف  1 /بدهد .قبل از
ـگردهمایی و طی آن ما گزارشگری وسیعتری را درباره گروههای چپ و تندرو الزم داریم.
5ــ الجزایر :شبیه مطالب فوق برای جی .ال .کالنگ 1 /
 6ـ به اضافه پیامهای عملیاتی ٬لطفًا ال .دبلیو .واین را در عنوان تمام گزارشهای اطالعاتی جنبش
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غیرمتعهدها جای دهید.
 7ـ پرونده 112 :ـ  300ـ  200تا تاریخ  29خرداد  78در بایگانی ضبط شود.

تمامًا سری
سری

سند شماره )(44

تاریخ 10 :مرداد  58اعضاء
سری
به :رئیس
از :تهران 53823
هشدار :شامل منابع و شیوههای اطالعاتی است .ال .دبلیو .واینـکی .ام .استون
عطف به :رئیس 480049
 1ـ قرارگاه تهران هیچ عاملی که در اجالس نهائی جنبش غیرمتعهدها شرکت کند ٬ندارد .اس .دی.
ترامپ  1 /موظف شده اخباری راجع به خواستههای اطالعاتی پاراـگراف یک تلگرام مرجع به دست آورد
و به یک یا چند نفر از اعضای هیئت احتماًال اعزامی ایران دسترسی پیدا کند .ت  1 /همچنین به دنبال خبر
مربوط به هیئت ـکوبایی است که گفته شده قرار است ٬پیش از اجالس نهائی هاوانا به تهران بیایند.
 2ـ نتایج را اطالع خواهیم داد.
تمامًا سری
 3ـ پرونده 112 :ـ  300ـ  200تا تاریخ  10مرداد  78در بایگانی ضبط شود.
سری

سند شماره )(45

تاریخ  12مرداد  58اعضاء
سری
از :با حق تقدم الجزایر ٬امان ٬بغداد ٬ـکلمبو ٬داـکا ٬ـکابل ٬دهلی نو ٬تهران ٬تریپولی
ال .دبلیو .واین .ـکی.ام .استون ـکیو .آر .رام
هشدار :شامل منابع و شیوههای اطالعاتی است.
عطف به :الف ـ وزارت خارجه  ٬193073ب ـ وزارت خارجه  ٬187420ج ـ وزارت خارجه ٬199145
د ـ رئیس 484235
احتیاجات اصالح شده گردهمایی نهائی کشورهای غیرمتعهد
 1ـ اطالعات جاری حاـکی از آنند که پیش از گردهمایی نهائی کشورهای غیرمتعهد حداقل سه جلسه
در هاوانا برگزار خواهد شد ٬بدین قرار که:جلسهای بین عراق ٬سریالنکا ٬هندوستان٬یوگسالوی و ـکوبا٬
یکی در سطح سفرا از  26یا  28تا  30اوت ٬و یک جلسه هم در سطح وزراء از  31اوت تا اول سپتامبر .به
عالوه یکی هم در سازمان ملل نیویورک در نظر گرفته شده )هیچ تاریخی معین نگردیده( و یک جلسه
دیگر از  11کشور هم در جرج تاون ـگینه برای  23ـ 22اوت هست .همچنین شواهدی هم در دست است
ـکه کشورهای عضو جامعه کشورهای جنوب شرقی آسیا و پیمان  ANDEANممکن است در خصوص
پیشنویس ـکوبایی اعالمیه کشورهای غیرمتعهدجلسات جداـگانهای برگزارکنند.اجالس رؤسای ممالک
غیرمتعهد )ـکه هماـکنون در جریان است( به احتمال بسیار قوی بخشهای دستور کار و کاغذ پیشنویس
ـکوبایی را موضوع مذاـکره خود قرار خواهند داد.
 2ـ سفارتخانههای ایاالت متحده در قبال مانورهای سیاسی ذـکر شده در تلگرام مرجع الف عمومًا
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جوابهای مطلوبی دریافت داشتند .به هرحال وزارت خارجه برای تعیین میزان صحت اظهاراتی که راجع
به این مطلب شده واقدامی که در هر یک از کشورها به دنبال خواهدداشت ٬احتیاج مبرم به گزارشهای سیا
دارد .وزارت خارجه قصد دارد مانورهای سیاسی مداوم را تعقیب کند ٬تا کشورهایی را که احسـاس
میکند میتوان با استفاده از موقعیتشان مواضع ایاالت متحده را تقویت نمود ٬انتخاب نماید .بنابراین٬
پیشنهادهای هر یک از کشورها و گروههای منطقهای برای اصالح متن اعالمیه پیشنویس ـکوبایی و اتخاذ
مواضع نسبت به هر یک از مسائل گردهمایی کشورهای غیرمتعهد شدیدًا مورد توجه قرار دارند .خبر
تغییر تاریخها ٬شرکتکنندگان ٬مقاصد جلسات فوقالذکر یا جلسات مرتبط دیگر ٬نتایج و دیگر امور
مورد احتیاج میباشند .نشانههای نقاط یا اهرمهای مناسب برای ایراد فشار که میتوانند برای اعمال نفوذ
بر هر یک از کشورها به کار گرفته شوند ٬بسیار گرانبهاخواهند بود .مواضع اردن نسبت به گردهمایی نهائی
ـکشورهای غیرمتعهد نیز حائز اهمیت خاص هستند .وزارت خارجه در آینده تصمیم خواهد گرفت ٬آیا
سعودیها را به اعزام هیئت نمایندگی به گردهمایی نهائی کشورهای غیرمتعهد تشویق کند یا نکند ٬و آیا
سادات را به شرکت در آن تشویق کند یا نه .به اطالعاتی که در اتخاذ این تصمیمات تأثیر دارند عالقه
داریم.
 3ـ قرارگاههای مخاطب یا ظرفیت گزارش خود را در ارتباط با کشورهای غیرمتعهد ابراز داشتهاند یا
اینکه در کشورهایی واقعند که درگیر جلسات مرتبط با کشورهای غیرمتعهد میباشند .پیشنهاد میشود که
مخاطبین برای اطالع از زمینه احتیاجات مربوط به گردهمایی کشورهای غیرمتعهد تلگرامهای مرجع الف
تاج را به عالوه دستورالعملهای بیشتری که وزارت خارجه برای هر یک از سفارتخانهها خواهد فرستاد٬
بخوانند .اطالعاتی که در دستورالعملها درخواست میشوند از طریق مجاری آشکار وزارت خارجه قابل
دسترسی نیستند و باید در شکل اطالعاتی و با عنوان ال .دبلیو .واین گزارش شوند .لطفًا تمام تلگرامهای
اطالعاتی مربوط به کشورهای غیرمتعهد را به این نشانی ارسال کنید :بخش خارجه  /نیویورک ٬دهلینو٬
مکزیکوسیتی ٬ـگینه ٬ژنو ٬سنگاپور ٬ـکینشازا ٬جاـکارتا ٬به عالوه هر قرارگاه دیگر که به گزارشهای معینی
ارتباط دارند.
تمامًا سری
 4ـ پرونده 112 :ـ  300ـ  200تا تاریخ  12مرداد  78در بایگانی ضبط شود.
سری

سند شماره )(46

سری
تاریخ 15 :شهریور  58اعضاء
از :رئیس 508054
به :با حق تقدم به پایگاهها و قرارگاههای آفریقا ٬آسیای شرقی )به استثنای پکن( اروپا ٬آمریکای التین
)به استثنای سن خوزه ٬پاناماسیتی ٬پورت آوپرینس( ٬خاور نزدیک
هشدار :شامل منابع و شیوههای اطالعاتی است.ال .دبلیو .شل ـکیو .آر .رام
از مدیریت عملیات
عطف به 223273 :وزارت خارجه
 1ـ تلگرام مرجع حاوی پاسخ وزارت خارجه به وظیفهای است که ریاست جمهوری بـه وزارت
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خارجه ٬آژانس ارتباطات جهانی و سیا محول کرده تا پیرامون وابستگی ـکوبا به اتحاد شوروی جنجال
ـکنند .سیا البته مدتی است که تحت مجوز چندین مصوبه ریاست جمهوری و برنامه ٬در سطح جهانی روی
این موضوع کار کرده و ما ـکاخ سفید را در جریان دامنه و تأثیر کوششهای خود قراردادهایم .گزارشهایی که
حوزههای فعالیت دادهاند ٬بیشترین فایده را در این رابطه داشتهاند.
 2ـ درگیر شدن ناـگهانی طرف علنی هیئت نمایندگی )دیپلماتیک( در این مبارزه ٬چنان که تعدادی از
پیامهای قرارگاهها و سفارتخانهها اظهار داشتهاند ٬ممکن است برای منافع ذخیره عملیات مخفی مـا
مسائل امنیتی ایجاد کند .رؤسای قرارگاهها باید فعالیتهای وزارت خارجه و آژانس ارتباطات جهانی را از
نزدیک تحتنظر بگیرند تا مبادا تالشهای شما را عینًا انجام دهند و به این ترتیب موجب افشای آنها شوند.
اـگر چنانکه اتفاق افتاده ٬سفرا از شما درخواست کردند تا در جهت نیل به مقاصد خود از کمک منابع ذخیره
عملیات مخفی برخوردار شوند ٬شما باید با دیپلماسی اظهار دارید که شما به طور جداـگانه وظایف خود را
دریافت میدارید ٬از کانالهای خودتان گزارش میدهید و درگیری منابع ذخیره شما در مبارزه علنی
میتواند مسائل امنیتی ایجاد کند .همچنین شما باید در برابر هرگونه تقاضا برای کمک به محتوای کار
مقاومت کنید .اوًال چون این بر تسهیالت محدود ما برایپشتیبانی تبلیغات مخفی فشار میآورد ٬و ثانیًا
چون تلگرام مرجع به وضوح بیان میدارد که آژانس ارتباطات جهانی مشغول تهیه مطالب مربوط به
محتوی میباشد.
 3ـ به هرحال ٬تا آنجا که مالحظات امنیتی لطمه نمیبینند ٬درگـیری وزارت خـارجـه و آژانس
ارتباطات جهانی نباید تالشهای خود شما در جهت پخش تبلیغات راجع به ارتباط بین ـکوبا و شوروی را
ـکاهش دهد .همانطور که گفته شد این مبارزه مورد توجه مستقیم رئیس جمهور است.
سری
 4ـ تا تاریخ  14شهریور  78در بایگانی ضبط شود.
سند شماره )(47

سری
تاریخ 21 :شهریور  58اعضاء
از :رئیس 512350
به :فوری به بخش خارجه  /واشنگتن ٬بخش خارجه  /نیویورک٬جاـکارتا٬ـکواالالمپور ٬مانیل ٬رانگون٬
سنگاپور ٬توکیو ٬ابیجان ٬اـکرا ٬آدیسآبابا ٬کوناـکری ٬دارالسالم ٬داـکار ٬خارطوم ٬ـکینشازا ٬الـگـوس٬
لوزاـکا ٬مگادیشو ٬مونروویا ٬نایروبی ٬ـکامپاال ٬نوآـکچوت ٬پرتوریا ٬......٬الجزیره ٬امان ٬ـکلمبو ٬داـکا٬
ـکابل ٬دهلی نو ٬رباط ٬تهران ٬تریپولی ٬تونس ٬قاهره ٬برلین ٬بن ٬آلمان ٬بروکسل ٬ژنو ٬هلسینکی ٬لندن٬
نیکوزیا ٬اسلو ٬پاریس ٬رم ٬مادرید ٬لیسبون ٬بوگوتا ٬بوئنوس آیرس ٬ـکاراـکاس ٬جرج تاون ٬کینگزتون٬
لیما ٬مکزیکوسیتی ٬پاناماسیتی ٬مونته ٬ویدئو ٬.......٬ریودوژانیرو ٬سن خوزه ٬بخش آمریکای التین/
میامی
پیام اداری
هشدار :شامل منابع و شیوههای اطالعاتی است .ال .دبلیو .واین ـ ـکی .ام .استون ـ ـکیو .آر .رام
تحدید خواستههای اطالعاتی اجالس نهائی جنبش غیرمتعهدها
 1ـ وزارت خارجه شدیدًا به ارائه یک تصویر از زیر و بمهای اجالس نهائی جنبش غیرمتعهدها که تا
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حد امکان کامل باشد و به اقدام مطرح شده احتیاج دارد .به دلیل کنترلهای ـکوباییها در هاوانا ٬وزارت
خارجه نتوانست خبری راجع به جلسات مختلف کمیتههای تهیه پیشنویس که در آنها اقدام اصـلی
صورت پذیرفت به دست آورد .اسناد نهائی مربوط به بیانیههای سیاسی و اقتصادی رسمی را بخش
حفاظت منافع آمریکا وزارت خارجه در هاوانا به دست آورد .خبرهای ذیل هنوز شدیدًا مورد احتیاج
میباشند:
الف :در مورد جزئیات آنچه در کمیته کاری رسمی و جلسات ناـگهانی منطقهای روی داد یک کمبود
ـکامل اطالعات وجود دارد.
چگونه فعالیت هر یک از کشورها در جلسات کمیتهها با حضورشان در جلسات علنی مطابقت
داشت؟ چه بده و بستانهایی توسط چه کسانی و چگونه صورت پذیرفتند ؟ کشورهای مورد عالقه خاص
دراین رابطه ـکویت ٬جامائیکا ٬پرو ٬ـگینه ٬و پاناما میباشند).یک شب را نمایندگان ”شب جهنمی“ نامیدند٬
در این شب چه روی داد ؟(
ب :به نظر هریک از کشورها ٬با توجه به اقدامات ـکوبا برای اینکه جنبش را به بلوک شوروی نزدیکتر
ـکند ٬آینده جنبش غیرمتعهدها چگونه است ؟
ج :پایتختهای مختلف به اجالس نهائی با چه دیدی مینگرند ؟ نقش ـکوبا در فعالیتهای مانووری ؟
ایذای بعضی از هیئتهای نمایندگی به خاطر صحبت با ناظران اروپای غربی ٬ـکانادایی و آمریکایی ؟ آیا آنها
به مواضع سابق خود در مورد مسائل جنبش غیرمتعهدها باز خواهند گشت یا در قبال کنفرانسهای هاوانا
مسیر جدیدی را شروع خواهند کرد ؟
د :تا چه حدی ـکوبا )و شخص ـکاسترو( از نتایج جنبش غیرمتعهدها در مجمع عمومی سازمان ملل
استفاده خواهد کرد ؟ آیا مسئله پورتوریکو در مجمع عمومی مطرح خواهد شد ؟
ه  :زامبیا :آیا گروههای کاری زامبیایی اقدامات معتدلکنندهای اتخاذ کردند یا آنکه اقداماتشان کامًال
در جهت حمایت از ـکوبا بود ؟
و :روابط هیئتهای نمایندگی ـکوبا و عراق با هم چگونه بود )آیا عراق ریاست کمیته سیاسی را به عهده
داشت( ؟
ز :کشورهای آمریکای التین خصوصًا پاناماییها وونزوئالییها درجلسات بسته چه کاری برای معتدل
ـکردن لحن بیانیه نهائی در جهت منافع آمریکا در حمایت از مواضع خود انجام دادند ؟
ح :آیا هیچ یک از اعراب برای مالیم کردن محکومیت آمریکا کاری انجام دادند ؟ در چه مسائلی ؟
ط :هندوستان در مورد هر یک از مسائل مطروحه در جلسات کمیتهها چه مواضعی اتخاذ کرد ؟
ی :آیا هیچ یک از نمایندگیها نسبت به اداره اجالس نهائی توسط ـکوباییها اظهار انتقاد یا ناراحتی
نمودند؟ آیا هیچ دست پشت پرده چینیها یا شورویها مشاهده شد ؟
ـک :چه نمایندگیهایی اجالس نهائی را یک موفقیت یا یک شکست محسوب میدارند و به چه دالیلی؟
ل :هر یک از کشورها چه طرحی در مورد تصویب اعتبار ـکامبوج در مجمع عمومی دارند ؟
م :تا چه حدی اوپک حرف خود را پیش برد ؟ در چه مسائلی ؟ کنترل قیمت نفت اوپک در آینده
چگونه بازی خواهد شد ؟
ن :عکسالعمل کشورهائی از آمریکای التین که عضو جنبش نیستند ٬نسبت به اجالس چه بوده و آیا
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هیچ کدام آنها قصد دارند درخواست عضویت نمایند ؟
س :مواضع هر یک از کشورها در قبال برگزاری ـکنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل در هاوانا
چیست ؟ آیا هیچ یک از کشورها قصد دارند با محل آن در هاوانا مخالفت کنند ؟
ع :کدام کشورها ......برای بیانیه نهائی تسلیم خواهند کرد ٬در چه مسائلی ؟
 2ـ جوابها باید در شکل اطالعاتی و با قید حقتقدم و استفاده از عنوان ال .دبلیو .واین باشند.
تمامًا سری
 3ـ پرونده 112 :ـ  300ـ  200تا تاریخ  21شهریور  78در بایگانی ضبط شود.
سری

سند شماره )(48

تاریخ 5 :مهر  58تلگرام غیرفوری
سری
به :پایگاهها و قرارگاههای خاور نزدیک
از :واشنگتن 52100
موضوع :هشدار ـ شامل منابع و شیوههای اطالعاتی است ـ مطلب برای رابط سازمان اطالعاتی همکار
 1ـاخیرًایک رویداد در یک قرارگاه خاور نزدیک دوباره بر لزوم بازبینی دقیق مطالبی که قرار است به
رابط سازمان اطالعاتی همکار داده شود ٬تأـکید کرد .در این رویداد متن یک نقد از بیانیه نهائی پیشنویس
اول ـکوباییها به یک سازمان اطالعاتی همکار داده شد ٬که عکسالعمل رئیس آن درخواست فوری برای
توضیح چندین عبارت بود .رئیس آن سازمان مؤدبانه درخواست کرد سابقه اینکه این نقد چگونه تأیید
شده بود و تأیید در چه سطحی بود روشن شود و اظهار داشت به نظر میرسد این نقد با عجله تهیه شده
است.
 2ـ لزومی به گفتن ندارد که این نقد دوبارهنویسی خط مشی دولت آمریکا نبود ٬بلکه یک حرکت
تبلیغاتی بود که با عجله علیه پیش نویس بیانیه هدفگیری شده بود .به هر حال ٬ما با دادن بیانیه اصالح
نشده خود را در موقعیتی قراردادیم که رابطهای سازمانهای اطالعاتی همکار را کمی گوش به زنگ کرد و
ما ناچار شدیم از خود دفاع کنیم.
 3ـمروری بر این رویداد به خصوص در ستاد ما راتشویق کرد که سعی کنیم هماهنگی روی این پیامها
را پیش از آنکه از ستاد بیرون روند تشدید کنیم ٬اما هنوز باید در آخر کار روی رئیس قرارگاه و خود
قرارگاه تکیه کنیم تا با یک توجه خاص به حساسیتهای سازمانهای میزبان رابط یک مرور نهائی به عمل
آورند.
 4ـ میتوانیم اضافه کنیم که با آنکه رویداد فوق مربوط به مطالب تبلیغاتی بود ٬رویدادهای قبلی
موجب تحویل نامبارک مطالبی بود که رابط سازمان اطالعاتی هیچ گاه نمیبایست به آنها دسترسی پیدا
ـکند .تنها شیوه مطمئنی که میتوانیم جهت جلوگیری از چنین ”رویدادهایی“ توصیه کنیم مرور کامل هر
تکه کاغذ توسط حداقل دو عضو قرارگاه پیش از تحویل آنها میباشد) .یک رویداد دیگراین درس را به ما
آموخت که شما باید پاـکتهای ”خالی“ را نیز وارسی کنید تا از اینکه مطالب تجویز نشده به دست رابط
سازمان اطالعاتی همکار برسد ٬جلوگیری شود(.
5ــ بدون پرونده .تا تاریخ  3مهر  78در بایگانی ضبط شود.
تمامًا سری
سری

ـکتاب سی و چهارم

استعمار سیاسی
آمریکا

آمریکا دشمن شماره یک مردم محروم و مستضعف جهان
است.آمریکا برای سیطره سیاسی و اقتصادی و فرهنگی و
نظامی خویش بر جهان زیر سلطه از هیچ جنایتی خودداری
نمینماید.
امروز زمانی است که ملتها چراغ راه روشنفکرانشان شوند و
آنان را از خودباختگی و زبونی در مقابل شرق و غرب نجات
دهند که امروز روز حرمت ملتهاست و آنان هادی هدایت
ـکنندگان تاـکنونند.
ای کشورهای بیطرف! شما را به شهادت میطلبیم که آمریکا
قصد نابودی ما را دارد ٬کمی به خود آیید و ما را در هدفمان
ـکمک کنید ٬ما به شرق و غرب و به شوروی و آمریکا پشت
ـکردهایم تا خود ٬کشور خود را اداره کنیم.
امام خمینی

ابعاد جنایات بیشمار شیطان بزرگ در این مملکت و میزان غارتگریهایش در این مرز و بوم بر کسی
پوشیده نیست و این ملت تمام ظلمها را با ذره ذره وجود خویش درطی سالهای حاـکمیت شیطان بزرگ در
این مملکت لمس کرده است .از دست رفتن منابع طبیعی ٬نابودی استعدادها ٬ویرانی کشاورزی ٬مسخ
فرهنگ و آیین٬بیعفتی و بیبندوباری ثمره سالهاوابستگی به این جرثومه فساد بود .لیکن فریاد رهایی و
بیداری وجدان بیدار امت خمینی بتشکن به عصر تبهـکاریهای سیاهدالن در پایگاه اسالم و والیت پایان
داد .باشد که قدردان این نعمت الهی باشیم و شکر گذار رهایی از ظلمت و پیوستن به نور.
مجموعه حاضر شامل یک جزوه گزارشی تحقیقاتی مربوط به سال  1976از اهداف و خط مشیها و
منافع آمریکا در ایران قبل از انقالب اسالمی و همچنین شامل تعدادی سند در مورد شیوه برخورد آمریکا
باانقالب اسالمی و حرکات و اعمال مسئوالن دولت وقت است که بیشتر حاوی مالقاتهای دیپلماتیک بین
مسئولین دولت موقت و عناصر آمریکایی مرتبط با این امور میباشد .در این مجموعه فقط به کل روابط
ایران و آمریکا اشاره شده و انشاءاهلل در آینده در ابعاد نظامی و اقتصادی و میزان وابستگی به آمریکا
ـکتابهایی منتشر خواهد شد.
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شرح زیر یک جمعبندی مختصر از مجموعه فوق است که با توجه به محتوی اسناد ٬شامل همه نکات
مطروحه در اسناد و ابعاد گوناـگون نمیباشد .ولی در مورد رئوس کلی گویاست.
خط مشیهای کلیدی آمریکا در ایران:
”الف :پشتیبانی از ایمنی و ثبات کلی )تأمین تسلیحات و مستشاران و وسائل خدماتی(
ب :کسب دسترسی مداوم به نفت منطقه به قیمتهای منطقی و به مقدار کافی.
ج :تشویق کشورهای منطقه د ر رفع منازعات ارضی از طریق اقدام مسالمتآمیز.
د :توسعه حضور و فعالیتهای مالی ٬تجارتی ٬فنی ٬فرهنگی و سیاسی آمریکا.
ه :کمک به صادرکنندگان نفت در مصرف درآمدهای سریعالرشدشان در راه سازندگی و به حمایت از
سیستم بینالمللی) “.سند(1
” ...ایاالت متحده درتعقیب یک خط مشی درباره ایران درصدد رسیدن به این هدف بودهاست که یک
ـکشور دوست ٬متعهد و با ثبات داشته باشد تا )الف( تسهیالت نظامی استراتژیکی و نفت و بازارهای خود
را در دسترس آمریکا قرار دهد ٬و )ب( یک نقش منطقهای سازنده شامل محدود کردن نفوذ شوروی در
منطقه بازی کند) “.سند (1
آنچه برای آمریکا در سطح جهان مطرح است ٬گسترش نفوذ و پایگاهها برای دستیابی هر چه بیشتر به
منابع و حفظ منافعش است .این اصل کلی برای آمریکا ایجاب میکند تا در جهت کسب این مـنافع
زمینهسازیهایی بنماید .خصلت جهانخوارگی و ماهیت امپریالیستی ابرقدرتهای شرق و غرب زمـینه
رقابتی را بین آنها به وجود آورده تا بر سر به غارت بردن منابع جهان به تالش و مبارزه برخیزند و همین امر
بزرگترین زمینه را جهت ایجاد ترس و غلطیدن به دامن یکی از ترس دیگری به وجود میآورد .در ایران
طرح خطر شوروی همیشه به عنوان یک عامل بالقوه و بالفعل برای سیطره و نفوذ در این کشور از سوی
انگلستان و آمریکا بوده است و به گونهای با این امر از سوی ابرقدرتها برخورد شده و قدرت مادی و
تسلیحات را به عنوان تنها مالـک و ضابطه قلمداد کردهاند که به صورت یک باور نه تنها در ذهن سران
ـکشور و عامه مردم بلکه حتی در ذهن انقالبیون درآمده تا آنجا که اـکثر انقالبها و حرکات را تنها در کانال
حمایت شرق یا غرب پذیرفتهاند .براساس این زمینه است که ایران نقش منطقهای سازندهای را برای
محدود کردن نفوذ شوروی در منطقه بازی میکند .در جهت و متعاقب منظور فوق )جلوگیری از نفوذ
شوروی در منطقه( روی کار آوردن رژیمها و هیئت حاـکمههای مزدور وخودفروخته و در پی آن فروش
لوازم و تسلیحات تولیدی آمریکا و حضور مستشاران آنها لزوم پیدا میکند .تبادالت فرهنگی و گسترش
تفکرات و فرهنگ غربی الزم میشود و این مستلزم مسخ و بیگانه کردن مردم از فرهنگ و مذهبشان
است .گسیل شدن سیل دانشجویان برای استحکام بخشیدن به این طرز تفکر و خروج سرمایههای ارزی
هنگفت از طریق این دانشجویان ٬به عنوان یک منبع درآمد برای آمریکا محسوب شده و تحققبخش یکی
دیگر ازاهداف کلیدی آمریکا میباشد .باپذیرش و رسوخ فرهنگ غرب ٬نیاز به تکنولوژی و محصوالت
مصرفی ـ صنعتی غرب که زاییده همین طرز نگرش است ٬هم بازارهای خارجی آمریکا را رونق میبخشد
و هم صنایع داخلی را در جهت برآورده کردن اینگونه احتیاجات کاذب سوق میدهد.بهای این گونه
صنایع و محصوالت و رواج روزافزون کاالهای مصرفی جز از طریق مواد خام و اولیه و بخصوص نفت
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ـکشورهای مزبورتأمین نمیشود .نفت و تأمین آن برای به حرکت درآمدن چرخهای صنایع آمریکا ٬ژاپن و
ـکشورهای اروپای غربی حکم حیاتیترین ماده خام را پیدا میکند .سرازیر شدن سیل مداوم نفت به این
ـکشورها ایجادمنطقهای امن و به دور از آشوب را نیاز دارد تا هم این دسترسی مداوم به نفت را تضمین کند
و هم امنیت چاههای نفت را و در اینجا کلمه ثبات منطقه و تشویق کشورهای منطقه )خاورمیانه و خلیج
فارس( به رفع منازعات از طریق اقدام مسالمتآمیز معنی پیدا میکند.
تحقق خط مشیها ـ جلوگیری از نفوذ شوروی
ایران به خاطر موقعیت استراتژیک ٬سیاسی و اقتصادی به صورت بهشت غارتگران و استعمارگران
درمیآید .در بعد استراتژیکی ـ نظامی به صورت منحصر بفردترین پایگاه اطالعات جاسوسی بر علیه
شوروی میشود ٬عمدهترین و حساسترین نقش منطقهای حائل بین شوروی و آبهای خلیج فارس و
اقیانوس هند را پیدا میکند و  ...برای درک و توضیح این موارد به ذـکر گوشههایی از اسناد بسنده میشود:
”منافع وسیع آمریکا مستلزم یک ایران صمیمی ٬متعهد و با ثبات است .هـمچنین الزمـهاش یک
همکاری عملی گسترده است .ایاالت متحده نیازمند تسهیالت اطالعات نظامی خاصی است که برای
توانایی آمریکا در نظارت و تجزیه و تحلیل پیشرفتهای موشکی و تـوانـاییهای شـوروی و رعـایت
موافقتنامههای کنترل سالحها از طرف این کشور ضروری میباشد .به بازرسان گفته شد که هیچ مکان
دیگری به جای آنها که اینک آمریکا در ایران داراست وجود ندارد .ایاالت متحده همچنین محتاج به
داشتن امتیاز پروازهای فوقالعاده است تا هواپیماهای نظامی و غیر نظامی آمریکایی از طریق اروپا و
مدیترانه دسترسی به اقیانوس هند و آسیای جنوبی )از راه ترکیه( داشته باشند .تنها مسیر جایگزین از
طریق مصر یا اسرائیل است که حساستر میباشد“.
”ایران برای آینده غیر قابل پیشبینی بسیار مورد توجه ایاالت متحده خواهد بود .موقعیت مکانی این
ـکشور به تنهایی ضامن این پیشبینی است .ایران کشور عمده منطقه سپر )ترکیه ٬ایران ٬پاـکستان ( میان
اتحاد شوروی و شبه جزیره سرشار از نفت عربستان میباشد“...
”ایران محل وسائل اطالعاتی آمریکاست که با فایده بیهمتایی که دارد در هیچ مکان دیگری قابل
تقلید نیست و باالخره ایران و آمریکا عالیق مشابه در گسترش صلح و استقالل منطقه خلیج فارس دارند
و این ایران است که این عالیق را در تماسهایش با سایر کشورهای خاورمیانه و آسیای جنوبی به پیش
میبرد“.
همانگونه که گفته شد رقابت شرق و غرب که صرفًا ریشه در ماهیت تجاوزگرانه و جهانخوارانه دو ابر
قدرت شرق و غرب دارد برای هرچه بیشتر به غارت بردن منابع خلقها مبارزه و جنگی را پایهریزی کرده
ـکه قربانیان آنها تنها ملل محروم و مستضعف جهان میباشند .شوروی با حضور سـیاسی ٬نـظامی و
اقتصادی در کشورهای بلوک شرق ٬رژیمها و سیستمهایی را پیریزی کـرده کـه تـاـکـتیک عـمده و
برنامهریزیهای نظامی تسلیحاتی و خالصه قسمت اعظم بودجه و درآمد سالیانهشان در جهت به اصطالح
مبارزه بانفوذ آمریکاطرحریزی شدهاست واین بودجه جز ماحصل تالش و منابع ملل مظلوم این کشورها
نیست .در جهت دیگر نیز آمریکا با اعمال همین سیاست در کشورهای بلوک غرب ٬بخش اعظم درآمد و
بودجه این مردم را در جهت به اصطالح مبارزه با شوروی به کار میگیرد.
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اعمال این سیاستها تنها ضامن فروش مداوم تسلیحات ٬قبضه بازارها و تجارت ٬تأمین و دستیابی به
مواد خام و اولیه معدنی و  ...است .تنها بدین طریق است که رونق اقتصادی و صنعتی خودشان را بیمه
میکنند.
دستیابی به منابع و اهداف تعیین شده در مورد ایران
”همچنین ایاالت متحده ٬به دالیلی که برای مدتهای مدیدی معتبر خواهد بود ٬اهمیت قابل توجهی
برای ایران دارد .ایاالت متحده تنها قدرت غربی است که قادر است تجاوز احـتمالی شـوروی را در
خاورمیانه دفع کند.ایاالت متحده آمریکا در حال حاضر و نیز به طور بالقوه درآینده٬منبع وسائل پیشرفته
وتکنولوژی است که ایران برای تبدیل منابع طبیعی در حال تخلیهاش ـ نفت ـ به صورت سرمایه انسانی با
دوام احتیاج دارد ٬یعنی کارگر ماهر و نخبگان تحصیلکرده“.
”ایران به ایاالت متحده امتیازپرواز اضافی٬تسهیالت اساسی اطالعات نظامی و دستیابی به بازارهای
نفت خود را میدهد .آمریکا هم برای ایران ٬مواد غذایی و سیستمهای سالحهای پیشرفته ٬اطالعات و
تکنولوژی میفرستد“) .به وسیله آموزش حدود  25000دانشجو در آمریکا و اعزام پرسنل نظامی و
غیرنظامی آمریکایی به ایران تا به هزینه ایران یک طیف وسیع از مساعدت فنی به عمل آورد(.
تنها وظیفه شاه و دولتهای وابستهاش تحکیم نفوذ پایههای غرب و به ویژه آمریکا در ایران بود و
خوشخدمتیها و وطنفروشیهای این مزدوران ٬آمریکا را به اعتراف به این امر واداشته بود که” :ریزش
ـکاال و تکنسینهای نظامی و غیرنظامی از آمریکا به ایران تقریبًا به طور کامل به وسیله دولت ایران تأمین
مالی میشود .این کشور از نظر مالی خیلی بیشتر از دولت آمریکا در رابطه دوجانبه ایران و آمریکا کمک
میکند .آن کس که مزد نوازنده را میدهد اختیار آهنگ را دارد و خوشبختانه این آهنگ برای آمریکا
عمومًا مطبوع است“.
تداوم این خوشخدمتیها به آمریکا تا آنجا پیش میرود که آنهامیگویند”:خط مشی آمریکا نسبت به
ایران در جهت ارتقای منافع آمریکا مؤثر بودهاست .بیشتر هدفهای خط مشی حاصل شده و آن هم در
حداقل هزینه از نظر منابع رسمی ایاالت متحده“.
شاه معدوم برای ارضای جاهطلبیها و اثبات وفاداریش به آمریکا تحت لوای گسترش و رشد ایران در
جهت صنعتی شدن و خودکفایی و دروازههای تمدن بزرگ با اتالف اـکثر ذخایر و منابع و حیثیت این ملت
مجری طرحهایی بود که جز منافع صددرصد آمریکا چیزی را تأمین نمیکرد) ”:شاه ( خواهان آخرین
وسایل نظامی آمریکاست و آنها را به دست میآورد و به مستشاران و تکنیسینها و مربیان نظامی و غیر
نظامی آمریکا پول میپردازد .همچنین دولت ایران جهت خرید تسهیالت و کمکهای فنی و آموزشی در
مورد بسیاری از زمینههای غیر نظامی قرارداد میبندد .ایاالت متحده تأمینکننده مرحج در زمینههای
نظامی و غیر نظامی برای ایران میباشد ...ایاالت متحده باید آماده کمک به دولت ایران برای گرفتن بهترین
ـکاال و خدمات آمریکایی با بهای کامل باشد .همکاری ایران و آمریکا مبتنی است بر این اعتقاد که ایاالت
متحده بهترین طیف کاالهای تولیدی و تکنولوژی را داراست .بهترین هم معموًال گرانترین است .نـفع
آمریکا در عرضه بهترین قرارداد ٬یعنی تأمین کاالها و تکنولوژی )بر مبنای اخذ قیمت تمام عیار( برای
ـکشور در حال توسعه پولداری که مشتاق است باالتر از همسایگانش باشد ٬جاذبه دارد“.
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”تخمین زده میشود که اـکنون بین  22تا  25هزار آمریکایی در ایران است .گمان میرود که این تعداد
2
81ـ٬80تعدادــ
ممکن است به حدود  30هزار تا 81ـ1980افزایش یابد)...از  30هزارآمریکایی در سال
3
آنها شرکتهای قرارداد دفاعی و بستگانشان خواهند بود(“.
”ایران یک کشور سلطنتی است که به وسیله شاهی اداره میشود با قدرت نامحدود به طور دینامیک
ـکه خودش کلیه تصمیمات مهم را در ایران میگیرد و تمامی جنبههای اقتصادی و حیات سیاسی کشور را
ـکنترل میکند.هیچ نوع مقابله داخلی مؤثری در مورد رهبری او وجودندارد ...الاقل در حال حاضر تولید
نفت ایران برای آمریکا مهم و برای اروپای غربی و اسرائیل و ژاپن حیاتی است ...در  1975موازنـه
دوجانبه تجارت بجز فروش وسائل نظامی ٬به  1/1میلیارد دالر به نفع آمریکا بالغ گردید.ایران بدون شک
بازار مهمی برای آمریکا تا آینده قابل پیشبینی خواهدبود ...تکامل سیاست آمریکا نسبت به ایران منجر
به یک تأـکید بسیار سنگین در مورد عوامل اطالعاتی و نظامی در رابطه بین دو کشورشدهاست...واردات
غیر نظامی ایران در  1975مبلع  10/3میلیارد دالربودهاست که ازاین مقدار ایاالت متحده  2میلیارد دالر
عرضه کردهاست .تخمین زده میشود که تا  1980بازار غیر نظامی ایران در حدود  20/6میلیارد دالر
خواهد بود .نفت ایران برای آمریکا مهم و برای متحدانش ضروری است .این امر برای مدت  10سال دیگر
صدق میکند“.
”به نظر میآید سیاست آمریکا دایر بر حمایت از تالشهای منطقهای برای دستیابی به امنیت جمعی از
طریق معاضدت امنیتی و فروش اسلحه و انواع دیگر پشتیبانی ٬اینک کمک به ایجاد وضعیتی در منطقه
خلیج نمودهاست که از نقطه نظر ایاالت متحده رضایتبخشتر از سالهای مدیدی بودهاست  ...ایران و
عراق روابط خود را اصالح نمودند و ایران اقدام به بهبود روابطش با سایرحکومتهای عربی کرده است .در
نتیجه دخالت مسلحانه ایران در ظفار٬شورش آنجا تحت کنترل است .هر چند که اساس آرامش فعلی
شکننده و آیندهاش نامطمئن است اما این حقیقتی است که ثبات سیاسی نسبی وجود داشته و توسعه
اقتصادی سریعی در سرتاسر منطقه در حال انجام است و آمریکا در زمینههای تجارتی و سیاسی در این
وضعیت سود میبرد“.
نگرشی ساده به مطالب فوق عظمت عظیمترین انقالب را در صحنه گیتی ٬اـگر بخواهیم تنها از بعد ضد
امپریالیستیش به آن بنگریم ٬بر ما آشکار میکند .انقالبی که کوبندهترین ضربه را بر پیکره امپریالیسم در
ایران وارد کرد ٬دستنشاندهترین مزدور آمریکا را نابود کرد ٬منحصر به فردترین پایگاههای اطالعاتی
آمریکا را درمنطقه برچید ٬ارسال نفت به اسرائیل و آمریکا را قطع کرد .انقالبی که شکستناپذیری آمریکا
را به مسخره گرفت و به خلقهای تحت ستم مفهوم مبارزه وانقالب آموخت .انقالبی که انسان مسخ شده را
به فطرت الهیش بازگرداند وایمان چراغ راهش شد و شهادت وسیله قربش.انقالبی که شعارش اهللاـکبر بود
و سالحش ایمان ٬نه دربند خاـک بود نه در یوغ ملیت .انقالبی که گستره گیتی را فریاد میکرد که تا بانگ
الالهاالاهلل و محمد رسولاهلل در تمام جهان طنین نیفکند مبارزه هست و تا مبارزه هست ما هستیم.
دولت موقت و آمریکا
آنان که انقالب اسالمی و اهداف آن را درک نکرده بودند و تداوم انقالب نیز نیاز به افشای ماهیتشان
داشت ٬با پیروزی آن به تکاپو برخاستند .اینان به خاطر عدم شناخت اسالم در تمامی ابعادش و ماهیت
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غربگرایانه تفکراتشان ٬قصد آن داشتند تا همان سیاستها را شاید به گونهای معتدلتر و با شیوههایی
جدیدترتداوم بخشند .دیدگاههای کلی وسوابق زندگی عناصر دولت موقت که به کرات ذـکر آنهارفته خود
به تنهایی بیانگر این امر است .در ذیل موضعگیریها و نظارت چند تن از عناصر تشکیلدهنده دولت موقت
به عنوان مشت نمونه خروار میآید:
”سالمتیان گفت که سفیر باید با کسانی که مشورت میکند بر موفقیت انقالب و تمایل ایران به داشتن
روابط نزدیک با آمریکا تأـکید نماید .او اضافه کرد که این مطلب را قبًال با نخستوزیر و وزیر امور خارجه
در میان گذاشتهاند لذا این اعالم دوستی موضع مشترک بلندپایهترین مقامات کشور بود ...سالمتیان گفت
ـکه آمریکاییان باید بفهمند که انقالب ایران از خیلی جهات شبیه انقالب  1779آمریکا بودهاست .رؤسای
جمهور بزرگ آمریکا ٬واشنگتن ٬جفرسون و لینکلن اینجا خیلی مورد احترام هستند .خیلی از جوانب
قانون اساسی ایران از قانون اساسی آمریکا الهام گرفته بود“) .سند (5
”او )یزدی ( گفت گذشته ٬گذشته است و ایرانیان مردان عمل هستند و زمینههای بسیار برای همکاری
وجود دارد .ایران نیز به مرور زمان نیازمند تکنولوژی و محصوالت کشاورزی آمریکا خواهد بود و
مناسبات عادی بر مبنای احترام متقابل خواهد بود)“.سند (8
” ...صدر ٬وزیر بازرگانی در پاسخ گفت که پس از  20سال مطالعه و کار و زندگی در ایاالت متحده او
اعتقاد دارد که آمریکاییها عملگراترین اشخاص در دنیا هستند و یک نفر آمریکایی میتواند خود را با
اوضاع جدید وفق دهد به همان گونه او میتواند خود را با اوضاع ایران وفق دهد ...سرانجام او گفت که
اطالعات و اولویتهای گذشته دقیق نبوده و بایستی اصالح شود .مناسبات ایران با ایاالت متحده اعم از
فرهنگی و تکنولوژیک و پیوندهای خانوادگی طوری است که از تمایل ایران به حفظ مناسبات با ایاالت
متحده پشتیبانی میکند) “.سند(14
”امیر انتظام به خبرنگاران گفت که امیدوار است روابط با آمریکا به زودی به سوی بهبودی رود و در
مورد قراردادهای نظامی او گفت فسخ تمام قراردادهای سابق که ایران قبًال در آنـها مـیلیاردها دالر
سرمایهـگذاری کرده بود غیرعاقالنه است.او حتی به طورغیرمستقیم به لزوم متخصصان نظامی آمریکایی
اشاره کرد) “.سند (38
”یزدی مطرح نمود که ایران نمیتواند به تنهایی به پیش برود یزدی صریحًا به ادامه وابستگی به غرب
اقرار کرد و گفت که فسخ سریع قراردادها توسط ایران بیشتر به ضرر ایران خواهد بود تا فروشندگان
خارجی ) “...سند ( 38
چنین بافت و طرز تفکری نمیتواند مورد مخالفت آمریکا قرار گیرد و در مقابله با خط اصیل انقالب
اسالمی این افراد میتوانند به عنوان پایگاههایی برای اعاده منافع آمریکا در ابعاد نـظامی ٬سـیاسی٬
اقتصادی و فرهنگی به حساب آیند .آمریکا در ایران سرمایهـگذاریهای هنگفتی داشت و نمیتوانست به
راحتی از آنها چشمپوشی کند .آمریکا به دنبال ارائه روشهایی بود که بتواند سلطه مجدد خویش را اعمال
ـکند .در همین رابطه ٬گذشته از تحلیل شرایط و اوضاع و شناسایی نقاط قوت و ضعف و بافتهای موافق و
مخالف آمریکا به تماسهای به اصطالح رسمی و دیپلماتیک با سران دولت موقت میپرداخت.
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تداوم خط مشیها و اهداف
آمریکا به خاطر منافع بیهمتایش در ایران ٬در پی برآوردن و دستیابی به اهداف کلیدیش با توجه به
زمینههایی که داشت ٬برآمد .این زمینهها به طور اختصار و به طور پراـکنده در این مجموعه وجود دارد.
)آنچه در مورد شرکتها ٬وضع نفت ٬مسائل اقتصادی و نظامی در این مجموعه وجود دارد بیانگر عمق
وابستگی و سلطه شیطانی آمریکا در ایران نیست و انشاءاهلل در این موارد مجموعههای مستقل دیگری
انتشار خواهد یافت(.
”او )ـکاردار( گفت که شرکتهای ایاالت متحده هنوز هم ایران را یک بازار مهم تلقی خواهند کرد .آنها
تکنولوژی مهمی به ایران آوردهاند و آنها همچنین میتوانند خود را با محیط جدید وفق دهند تا بتوانند
مناسبات خود را با ایران ادامه دهند) “.سند (14
”من از شما )یزدی( در مورد موضوع انجمن ایران و آمریکا در اصفهان و دفتر تعلیم و تربیت اصفهان
استمداد میطلبم .همانطور که شما میدانید ٬انجمن ایران و آمریکا یک مؤسسه فرهنگی خصوصی است
ـکه سعی دارد روابط بین ملت ایران و آمریکا را از طریق برنامه تبادل و وقایع فرهنگی ٬کتابخانه و جلسات
مالقات و کالسهای انگلیسی برای ایرانیان و کالسهای فارسی برای آمریکاییان نگهدارد و بهتر سازد...
اـگرچه انجمن ایران و آمریکا یک سازمان دولتی آمریکا نمیباشد ٬ولی سفارت آمریکا از اهداف
انجمن پشتیبانی به عمل آورده و معتقد است که این همکاریها باعث تفاهم بیشتر بین دو کشور خواهد
شد“) .سند(33
”ساندرز )معاون وزیر امور خارجه آمریکا( عالقه ما را به داشتن ایرانی نیرومند و مستقل و برخوردار
از پشتیبانی خلق که بتواند در مقابل فشارهای شوروی ایستادگی کند و به موقع سرگرم مناسبات سازنده
متقابل با ایاالت متحده باشد ٬به آـگاه )ـکاردار ایران در آمریکا (تأـکید کرد .ایاالت متحده عالقهای به وارد
ـکردن خود و مداخله در امور داخلی ایران ندارد بلکه میخواهد مقامات ایران بدانند که ما حاضریم در
زمینههای منابع و و مصالح مشترک با یکدیگر همکاری کنیم .آـگاه متقابًال این احساسات را تأیید کرد و
احساسات دوستانه و تحسین مردم ایران را نسبت به ایاالت متحده ٬علیرغم پیوندهای ایاالت متحده با
رژیم شاه تشریح کرد) “.سند (48
دولت موقت و عالقه به از سرگیری روابط
مواردی که دولت موقت بعد از روی کارآمدنش در رابطه با آمریکا با آن روبهرو شد ٬مسائل متعددی
بود که یک سری مانند قراردادهای نظامی و پولهای پرداخت شده بابت لوازم یدکی و مسئله شرکتها و
قراردادهای اقتصادی بود و دسته دیگر مسائل به وجود آمده بعد ازانقالب بود ٬مانند رفتن شاه به آمریکا٬
دیدارها و مالقاتها با سران و وزیران آمریکا و اظهارنظر راجع به کل مشکالت و مسائل ایران و آمریکا.
برخورد دولت موقت با تمام این مسائل ٬در جهت حل آنها و تفاهم و از سرگیری روابطی برمبنای جدید و
آغازی نوین بود:
”من )ـکاردار( مراتب فوق را صرفًا بدان جهت گزارش میدهم؛ برای آنکه طرز فکر وزیر امور خارجه
ایران و عده زیاد دیگری از شخصیتهایی که در حکومت حاضر وجود دارند نشان دهد یزدی به نظر
میرسد اساسًا نسبت به ایاالت متحده روش دوستانه دارد و مایل است که مناسبات عادی بین ایران و
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آمریکا برقرار شود ٬ولی مخالفت او با شاه در گذشته و در پیچیدگی پیوندهای ایاالت متحده با رژیم
پهلوی ٬در شخص او وزنه سنگینی تشکیل میدهد) “.سند (25
”در مالقات اخیر بین یزدی و تامانینی ٬سفیر ایتالیا در ایران ٬یزدی اظهار عالقه به خرید لوازم یدکی
ـکردهاست که در ایتالیا طبق پروانه ایاالت متحده برای تجهیزات نظامی که اـکنون در ایران وجود دارد تولید
میشود .کارمند مربوطه گفت که ایتالیاییها که اـکنون در اندیشه دادن پاسخ به این پیشنهاد هستند ٬معتقدند
ـکه تقاضای یزدی کوششی برای بهبود تماسها با ایاالت متحده ازطریق یک کشور ثالث است زیرا از لحاظ
سیاسی در حال حاضر مراجعه به ایاالت متحده به طور مستقیم امکانپذیر نیست )“.سند (30
”من در حال حاضر هیچ دلیلی ندارم که فکر کنم گرایش دولت جدید به طور مؤثری با گرایش دولت
موقت ایران تفاوت خواهدداشت .خود من در اینجا در تمام سطوح به گرمی پذیرفته شدهام .سروصداهای
اخیر دولت درباره ما عمومًا مثبت بودهاند ...ما احساس میکنیم که هم یزدی و هم بازرگان ٬به طور
فزایندهای نیاز به حرکت در جهت یک تفاهم بهتر با ما را تشخیص میدهند .این موضوع حتی به میزان
زیادتری در مورد رهبریت نظامی وجود دارد)“.سند (50
اسناد  51و  52در مورد عالقه به از سرگیری روابط بین ایران و آمریکا و ابراز این امر از سوی
دولتموقت نشانگر گسترش این طرز فکر در بین عناصر دولت موقت است تا آنجا که خواستار تبادل
اطالعات میشوند) .سند (85
حمایت آمریکا از دولت موقت
موضعگیری آمریکا در قبال دولت موقت به عنوان عکسالعملی مثبت در برابر گرایشها و امیال قلبی
این افراد بود که سعی داشتند با روشی متعادلتر و نوین و یا به قول خودشان با از سرگیری روابط بر اساس
آغازی جدید ٬منافع غرب و آمریکا را تأمین کنند .مسلم است که این طرز نگرش نمیتواند مورد مخالفت
آمریکاییها قرار گیرد باتوجه به اینکه این عناصر به طور بالقوه نیز قادر بودند در برابر جناح ضد آمریکایی
و ضد کفر امام نیز به مقابله برخیزند:
”آنچه ما باید انجام دهیم این است که تا مدتی با جریان امور هماهنگی داشته باشیم.یزدی وانتظام هر
دو با کاردار درباره آغاز دوره جدید ٬که با ورودسفیرجدید عملی خواهد شد صحبت کردهاند)“.سند (12
”تمام این جریان اشاره بر این دارد که بهترین امید ما به دستیابی به یک توافق رضایتبخش با ایران
جدید در دیپلماسی ساـکت و آرام نهفته است .علیرغم ناسازگاری خمینی نسبت به ایاالت متحده ٬خیلیها
در اینجا هستند که خالصانه مایل به داشتن روابط دوستانه و همیارانه با ما میباشند و نظرات ما را پذیرا
هستند و در مورد طرز تفکر بینالمللی راجع به موضوعاتی از قبیل حقوق بشر حساس میباشند .متأسفانه
خمینی در حال حاضر قدرتمندترین چهره سیاسی در ایران میباشد .و شخصی است که شاید ایرانیان
مترقی جرأت نمیکنند رودررو با او برخورد نمایند.ما نبایستی توانایی خود را در تأثیر گـذاردن بـر
جریانات در اینجا بیش از حد ارزیابی کنیم ٬ولی میتوانیم امیدوار باشیم با کار سرسختانه با آن ایرانیانی
ـکه مایل هستند دوستی با ایاالت متحده را درک نمایند تا حدی تأثیر مهمی داشته باشیم) “.سند (28
”تا زمانی که دولت موقت قدرت بیشتری نیابد ٬این نداهای میانه روانه مانند یزدی ٬امیرانتظام و حتی
بازرگان ٬بعید است که اثری داشته باشند .با توجه به جو سیاسی نامطلوب اصًال نمیتوان مطمئن بود که
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میانهروها در دولت موقت آنقدر زیاد هستند و یا آنقدر نفوذ دارند که بتوانند مانع از حمالت شوند و یا
مواضع ضدآمریکایی که مانع از سرگیری فعالیتهای تجار آمریکایی در ایران شده را تغییر دهند)“.سند
(36
”ما خصوصًا )منظور از ما وزارت امور خارجه آمریکاست( در هر گونه اقدام عملی که وی )بازرگان(
فکر میکند ایاالت متحده میتواند برای کمک به دولت موقت ایران در تالشهایش برای باال بردن ثبات و
فراهم آوردن زندگی بهتر برای شهروندان ایرانی انجام دهد ٬ذیعالقه هستیم .محدودیتهای آشکاری در
آنچه که ایاالت متحده میتواند انجام دهد وجود دارد ٬ولی در جایی که مقتضی باشد میخواهیم که تا
آنجایی که میتوانیم برای بازرگان نخستوزیر و دولتش مفید باشیم) “.سند (51
”منافع ما در ایران باالتر از هر گونه رژیم خاصی قرار دارد .موضوعی که ما تالش کردیم تا برای
حاـکمان جدید ایران آن را روشن سازیم ٬به این منظور که از سوءظنهای آنان در این مورد که ما به تبانی با
شاه سابق ادامه میدهیم ٬کاسته باشیم .در حال حاضر به نظرمیرسد که منافع ما به بهترین نحو با همکاری
با دولت مهدی بازرگان جهت برپایی مجدد روابط دوجانبه بر اساس تشریک مساعی بین ایران و ایاالت
متحده برآورده میشود)“.سند (60
”)سخنان پرشت مدیر میز ایران با یزدی( ...عالقه ما به ایران این است که ایران مستقل و از لحاظ
تمامیت ارضی دست نخورده باقی بماند ٬یک حکومت با ثبات فزاینده داشته باشد و بتواند با مشکالتی که
بروز مینماید مقابله کند .او گفت ما آرزومندیم که دولت موقت ایران در کوششهای خود موفق باشد زیرا
به همان اندازه که دولت موقت ایران نسبت به ثبات پیشرفت حاصل کند ٬منافع ما در ایران پیش میرود.
پرشت خاطرنشان ساخت که باید صراحتًا گفت که ما راه بادوام دیگری را نسبت به دولت کنونی نمیبینیم
و بنابراین به هیچوجه هیچگونه نفعی نداریم که جز کمک به هر ترتیب به موقعیت آن کار دیگری انجام
دهیم...
پاسخ یزدی به همه این مراتب روی هم رفته مثبت بود .او موافقت کرد که در زمـینه داد و سـتد
پیشرفتهایی حاصل شده است .او گفت از اظهارت پرشت دربراه روش دولت آمریکا نسبت به مناسبات با
ایران قدردانی میکند .دولت موقت ایران نیز به نوبه خود مایل است مناسبات حسنه و سازندهای با ایاالت
متحده داشته باشد ولی ابتدا الزم است مسائل مربوط به مناسبات قدیمی حل و فصل شود تا مناسبات
جدید بر یک شالوده سالمی آغاز شود) “.سند (86
سیاست آمریکا در قبال جو ضد آمریکایی مردمی ومطبوعاتی ناشی ازوقوع انقالب اسالمی مبتنی بر
سکوت بوده تا با غیر فعال نشان دادن خود در صحنه دیپلماسی ایران و وسایل ارتباط جمعی مانع از
ـگسترش و شدت یافتن فعالیتهای ضد آمریکایی شود و در جهت دیگر سعی بر گسترش و ایجاد حلقههای
ارتباطی با افراد و کسانی که فکر میکرد میتوانند در آینده چه از نظر فرهنگی یا سیاسی مؤثر باشند٬
مینمود:
”در هر حال من فکر کردم که ما برای انجام آنچه که در توان داریم جهت آرام کردن احساسات فعلی
باید از دیپلماسی )سکوت( آرام استفاده کنیم“) .سند (29
” ...در مراحل اولیه )برای ایجاد حلقههای ارتباطی( روابط شخصی توسعهیافته دوستانه و با تفاهم
شخص با شخص مهم میباشند .از طریق این ارتباطات شخصی حلقههای ارتباطی نهادی دقیقًا معینی
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میتواند به وجود آید که به نوبه خودش میتواند روابط دوجانبه بیشتری به بار آورد) “....سند (67
مالقاتها ودیدارهای همیشگی کاردار بایزدی و یادیدار و مالقات یزدی با وزیر امور خارجه آمریکا
و معاون او و همچنین با ژنرال ـگریوز و مک گیفرت و سمینار وزارت امور خارجه ٬نشانه گسترش روابط٬
هر چند با پوشش دیپلماتیک و رسمی است.
از جمله موضوعات مطروح در اسناد این مجموعه ٬مسئله آوردن شاه و انعکاس این عمل بر روی
روابط دوجانبه آتی ایران و آمریکاست .از یک سو نپذیرفتن شاه در آمریکا میتوانست باعث عدم اعتماد
بقیه سران مزدور کشورهای جهان و منطقه شود که در صورت مواجه شدن با مشکلی مانند آنچه که شاه با
آن رو به رو شدنمیتوانستند حداقل آمریکا را به صورت مأمن و پناهگاهی برای گذران بقیه عمرشان در
نظر بگیرند و به ناچار این امید مبدل به یأس میشد و آنها را احتماًال وادار به تغییر موضع میکرد .از سوی
دیگرپذیرفته شدن شاه در آمریکا روابط تصور شده ایران و آمریکا که آمریکا ـ باوجوددولت موقت به آن
امید بسته بود ـ را تیره میکرد .بر این اساس آمریکا برای اینکه هم شاه رابپذیرد و هم به روابط جدیدش با
دولت موقت لطمه وارد نکند علیرغم جناحهای موافق و مخالف در هیئت حاـکمهاش سعی کرد در پوشش
اقدام از سوی شهروندان آمریکایی و به بیانی دیگر اقدام از سوی مقامات غیر رسمی )البته با طرح و
برنامهریزی مقامات رسمی ( شاه را به آمریکا بیاورد .در هر صورت آمریکا قصد داشت که شاه را به
آمریکا بیاورد چون با توجه به بافت دولت موقت و به گمان خودشان کاسته شدن از حرارت تبآلود
انقالب در بین مردم فکر میکرد این امر اثر چندان ناخوشایندی بر از سرگیری روابط نخواهد داشت:
”دومین نکتهای که آـگاه در میان گذشت درباره این امکان بود که شاه ممکن است به آمریکا بیاید اظهار
نگرانی کرد .بعضی از اشخاص در ایران این احساس را دارند که الاقل تشویق از در عقبی از سـوی
عناصری در دستگاه دولتی ایاالت متحده برای آمدن شاه به آمریکا وجود دارد .ساندرز )معاون وزیر
خارجه آمریکا( اظهار نظر کرد که مرحلهای از زمان در آینده ٬هنگامی که از حرارت تبآلودانقالب کاسته
شود ٬ما تصورمیکنیم که ایران کمتر به آن چه که انقالب علیه آنها بودتوجه خواهد کرد وبیشتر به آنچه که
انقالب قرار بود تحقق بخشد ٬توجه خواهد نمود) “.سند (48
”همچنین مالحظه برخورد ما با شاه که هم بر برنامه زمانبندی و هم بر جو موجود تأثیر میگذارد
مطرح است .به نظر من قبل از اینکه ما سفیری در اینجا داشته باشیم خیلی مطلوب است که شاه به ایاالت
متحده نیاید .استحکام و دوام افزون شده در روابط دوجانبه ما که میتواند به دنبال انتصاب یک سفیر
صورت پذیرد ٬با عکسالعمل ناچارًا مغایر با برخوردهای ما نسبت به شاه خصوصًا از جانب آیتاهلل
مقابله خواهد نمود) “.سند (50
”وزیر )وزیر امور خارجه آمریکا ( پاسخ داد که آمریکاییها آزاد هستند تا با شاه مالقات کنند و دولت
ایاالت متحده نمیتواند در این مورد کاری انجام دهد .یزدی سیاست ما را در مورد شاه جویا شد .وزیر
ـگفت که روشن است ما به او گفتهایم در این زمان ما فکر نمیکنیم که وی به ایاالت متحده بیاید ٬ما قادر
نیستیم آنچه را که در آینده پیش میآید بگوییم“) .سند (55
علیرغم روشن و واضح بودن حرکات آمریکا مبنی بر آوردن شاه به آمریکا برای دولت موقت و ابراز
این نظر هر چند به طور ضمنی برای مقامات دولت موقت ٬عکسالعمل و موضع آنها بیشتر مبتنی بر از
سرگیری روابط و گسترش آن بود و زمینهسازی برای مالقات با برژینسکی در الجزایر از سوی بازرگان٬
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یزدی ٬و ...با توجه به تمام این موارد صورت گرفت و این ناشی از تمایل دوجانبهای بود که هر دو طرف
نسبت به یکدیگر احساس میکردند.
” ...مشاهده کردیم که شاه و برژینسکی و افراد دیگری از طرف آمریکا در این جشنها )جشن بیست و
پنجمین سالگرد انقالب الجزایر( شرکت خواهند کرد .من فکر میکنم اـگر یک نفر یا بیشتر از شما فرصت
ـگفتگو با اعضای هیئت نمایندگی دولت موقت ایران و مخصوصًا بازرگان را پیدا کند ٬خیلی مفید خواهد
بود .من این تصادف را امروز به بازرگان در یک مجمع اجتماعی پیشنهاد کردم و او به نظر میرسد که با
روی باز با این فکر برخورد کرد) “.سند (88
”ـکاردار ایران در الجزایر امروز مرا )سفیر آمریکا در الجزایر ( از ارسال پیام به تهران جهت مشخص
نمودن عالقه احتمالی بازرگان نخستوزیر یا دیگر اعضای هیئت نمایندگی دولت ایران در مالقات با دکتر
برژینسکی یا دیگر مقامات بازدید کننده مناسب آمریکایی ٬مطلع نمود)“.سند (89
خط امام در برابر آمریکا
نگرانی آمریکا در مورد آینده روابطش و تردید در مورد از سرگیری مجدد روابط ایران و آمریکا با
وجود پایگاهی چون دولت موقت و روشنفکران و دستجات غربزده ٬ناشی از بینش و گرایش حاـکم بر
خط مردمی انقالب بود ٬ایدئولوژی اسالمی .رهبری قاطع و حضور دائمی مردم در صحنه ٬آمریکا را در
تمامی ابعاد مورد هجوم قرار میداد .نظرات آمریکاییها بهترین توصیف بر اصالت انـقالب اسـالمی و
روشنترین برهان بر شهامت و عظمت بزرگمردی است که سر تسلیم در برابر هیچ قدرتی جز قدرت الیزال
الهی فرود نمیآورد وصریحترین بیان بر وجودنفرتی بنیادین از کفر جهانی وسردمدار آن آمریکا ٬درسینه
مردم مسلمان ایران است:
”این دشمنان باپشتیبانی آنهایی که چه طرف راست و چه طرف چپ حقیقتًا از ما تنفر دارند ٬جوی را
ایجاد کردهاند که در نتیجه آن هر چیزی که آمریکایی باشد خائنانه و ضداسالمی و شر است .کوششهای
اسالمی برای پاـکسازی ایران از نفوذهای فرهنگی ٬سیاسی ٬اقتصادی و اجتماعی غرب به یک نوع تعقیب
جادوگران تبدیل شده است که در نتیجه آن هر گونه تقصیری در معاشرت با آمریکاییها برای مظنون
ساختن طرف یا محکوم کردن او کافی است) “.سند (12
”فرضیاتی که در باال تشریح شد )ـگرایشات یزدی و بازرگان برای از سرگیری روابط ( با توجه به
ـگرایشات عادی دولت میباشند .قم نیز مطرح است .همانطوری که میدانید نظریات سیاسی ابرازشده
آیتاهلل و یارانش در هفتههای اخیرمعتدلتر بوده است .ولی بایستی تأـکید کنم که گرایش و برخوردهای او
متکی به چیزی است که به گمان ماناخوشایندی وتنفر بنیانی ازایاالت متحده میباشد .خیلی از آنهایی که
در اطراف او هستند به نظر میآید که حتی نسبت به مقاصد مامظنونتر باشند .چون که این محفل دسترسی
سریع به گفتههای روزانه آیتاهلل و اثر فوری بر روی آن رادارد ٬همیشه به عنوان یک خطرمداوم در مورد
حمالت از جانب آن به شمار میرود که غیر قابل پیشبینی است) “.سند (50
”تضاد و دوگانگی بین )الف( مواضع به طور کلی عاقالنه خیلی از مقامات ارشددولت موقت که متوجه
لزوم برقراری روابط عادیتردیپلماتیک و تبادالت تجاری با آمریکا شدهاند و )ب( مواضع ضد آمریکایی
انقالبی مطبوعات ٬روحانیون اطراف خمینی و خیلی از ایرانیان که ضد خارجی هستند و در سطوح دوم و
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پایینتر دولت موقت میباشند ٬همچنان تالشهایمان را برای عادی کردن روابط خنثی میسازند) “.سند
(38
آمریکا در مقابله با این جناح ٬دست به اقدامات زیادی میزند که عمده این اقدامات گذشته از گسترش
تماسها و برخوردهای سیاسی٬ایجاد زمینههای فرهنگی و اجتماعی و اقدام در این زمینههاست که اسناد
 67 ٬65و  69نمونههای جالبی از فعالیتهای آمریکا در این موارد است.
با کالم روح بخش و راهنمای امام و با امید به رهروی از راهش که راه اسالم محمد )ص( و علی )ع(
است به مطلب پایان داده میشود:
”ما با اینها هیچ راه مصالحهای نداریم ٬برای اینکه مقصد ما یک مقصدی است و آن اسالم است .همه
ملت ما اسالم را میخواهند و مقصد آنها یک مقصد ضد اسالمی است .اسالم و ضد اسالم نمیشود با هم
تفاهم کنند ...اـگر ما با آمریکا و با سایرابرقدرتها وقدرتها کنار آمده بودیم .گرفتار این مصائب نبودیم ولی
مردم ما دیگر به هیچ وجه حاضرنیستند تن به خواری و ذلت دهند و مرگ سرخ را به زندگی ننگین ترجیح
میدهند“.
دانشجویان مسلمان پیرو خط امام
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سند شماره )(1
سری

اوت  1976ـ مرداد و شهریور 1355

وزارت امور خارجه
دفتر بازرسی کل ٬سرویس خارجی
ـگزارش بازرسی در مورد نحوه ارتباط با ایران
تذکار در مورد توزیع
این گزارش بازرسی ٬یک گزارش داخلی وزارت خارجه آمریکا و بخش مستقیمی از جریان مطالعه
دقیق وزارتخانه )خارجه( است .این گزارش درجه تأثیر خط مشی و کارایی مدیریت را ارزیابی مینماید
ـکه به منظور اطالع وزیر امور خارجه و رؤسای عمده وزارتخانه نگارش یافته و پیشنهاداتی راجع به
تغییرات در خط مشی و مدیریت به عمل میآورد.
به هیچوجه نباید خارج از وزارت خارجه توزیع گردد ٬چه تمام و یا قسمتی از آن ٬بـجز بـه آن
سازمانهایی که مداخله مستقیم در فرمولبندی و مدیریت خط مشی خارجی دارند و در آن صورت هم
باید با اجازه کتبی قبلی مدیر کل بازرسی سرویس خارجی وزارت خارجه باشد .در محلههای مأموریت
وزارت خارجه ٬میتوان به اختیار مسئول اصلی ٬قسمتهای مربوطه گزارش را به عوامل سایر سازمانها و
وزارتخانههای دولت ایاالت متحده که رابطه مستقیم باپیشنهادات خط مشی تحت بررسی دارند ارائه داد.
سری
نحوه ارتباط با ایران
پیشگفتار
این گزارش بازرسی ٬گزارشات بررسی جداـگانه قبلی را تلفیق میدهد .جنبههای بررسی این بازرسی
شامل آزمونهای مناسب جهت ارزیابی میزان تأثیر کنترلهای داخلی و عملیات مدیریتی مـیشد ولی
بررسی مفصل کلیه عملیات ٬انجام نشده بود .این بازرسی درتاریخهای  17الی  31ماه می و  15ماه ژوئیه
الی  13ماه اوت  1976در واشنگتن ٬دوم ماه ژوئن الی  14ژوئیه  1976در تهران ٬سوم الی ششم ماه ژوئن
 76در اصفهان ٬هشتم الی نهم ماه ژوئن  76در شیراز و سیزدهم الی چهاردهم ژوئن  76در تبریز صورت
امضاء:
ـگرفت.
هربرت اف .پراپس )بازرس ارشد سرویس خارجی(
ایوان کوزیمی )عضو وزارت بازرگانی(
دیرک گلیستین )بازرس سرویس خارجی(
رابرت واالس )بازرس سرویس خارجی(
ویلیام مورگان )بازرس سرویس خارجی(

طبقهبندی نشده
نحوه ارتباط با ایران
فهرست مندرجات
مرور کلی )صفحات زرد کمرنگ(1 . . . . . . . . . . . . . . . .
اول ـ خط مشی6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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دوم ـ مدیریت15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
جدول 1ـ لیست کلیه منابع پیشنهادی
جدول 2ـ خالصه تغییرات پیشنهادی مربوط به پستها
جدول 3ـ منابع دولتی آمریکا در ایران............
سوم ـ خالصه پیشنهادات اصلی............
یادداشتهای بازرسان )جداـگانه ارائه میشود(
شماره یادداشت
1ـ . . . . . . . . . . .دستورالعمل دفتر )بازرسی(
2ـ  . . . . . . . . . . .مدیریت سفارتخانه
امور سیاسی
3ـ . . . . . . . . . . .
امور بازرگانی ـ اقتصادی
4ـ . . . . . . . . . . .
5ــ . . . . . . . . . . .امور کنسولی
6ـ . . . . . . . . . . .امور فرهنگی
امور اداری . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .شماره یادداشت
الف ـ عملیات اداری 1a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ـ 7
ب ـ عملیات پرسنلی1b . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ـ 7
ج ـ عملیات بودجه و مالی 1c . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ـ 7
د ـ ارتباطات و بایگانی 1d . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ـ 7
ه ـ عملیات خدمات عمومی 1e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ـ 7
و ـ امالـک 1f . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ـ 7
ز ـ امور امنیتی 1g . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ـ 7
سیستم ارزیابی پرسنل8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ـکنسولگریهای مربوطه
ـکنسولگری اصفهان 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ـ 9
ـکنسولگری شیراز 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ـ 9
ـکنسولگری تبریز 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ـ 9
سازمانهای دیگر
معاونت نظامی و سایر فعالیتهای وزارت دفاع آمریکا در ایران 1a . . . . . . . .ـ 10
اداره اطالعات آمریکا 1b . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ـ 10
برنامه کنترل مواد مخدر سفارت 1c . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ـ 10
سایر فعالیتها
الف ـ انجمن کارمندان آمریکایی 1a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ـ 11
ب ـ مدارس 1b . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ـ 11
لیست کنترل پیشنهادات )جداـگانه در دسترس میباشد(.
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طبقهبندی نشده
نحوه روابط با ایران
فهرست مقامات اصلی
سفارت در تهران
سفیر کبیر
وزیر مختار
رؤسای قسمتها
اداری
ـکنسول
اقتصادی/بازرگانی
سیاسی
سیاسی/نظامی
علمی
مؤسسات دیگر:
وزارت دفاع:
نماینده وزارت دفاع
رئیس اداره مستشاری
وابسته نظامی

ریچارد م .هلمز
جک سی .میکلوس
راجر ا .پرونچر
وارد ل .کرینستنسن
راجر سی .بروین
دیوید ای .وستلی
هاتورن ک .میلز
هنری پرشت
آلبرت س .چپمن

ایک فون ماربد
سرلشکر کنث پ .میلز
سرهنگ فرانک ب .مک کنزی
)از نیروی هوایی آمریکا(
پل ج .فری
جک ل .گرین
جودن وینکلر

ـکشاورزی
مواد مخدر
اداره اطالعات آمریکا
ـکنسولگریها
ژنرال ب .مارشال
اصفهان
مایکل ر .آریتی
شیراز
رونالد آی .نیومان
تبریز
محرمانه
نحوه مدیریت روابط با ایران
مرور کلی
ایران برای یک آینده قابل پیشبینی بسیار مورد توجه ایاالت متحده خواهد بود .موقعیت مکانی این
ـکشور به تنهایی ٬ضامن این پیشبینی است .ایران کشور عمده منطقه سپر )ترکیه ٬ایران ٬پاـکستان( میان
اتحاد شوروی و شبه جزیره سرشار از نفت عربستان میباشد .تا زمانی که نفت خاورمیانه برای غرب
اهمیت حیاتی دارد ٬دوستی ایران واجد اهمیت شدید برای ایاالت متحده است .آمریکا منافع بسیار مهم
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آمریکا نیز در ایران دارد .ایران محل وسایل اطالعاتی آمریکاست که با فایده بیهمتایی که دارد ٬در هیچ
مکان دیگری قابل تقلید نیست .باالخره ایران و آمریکا عالئق مشابه در گسترش صلح و استقالل منطقه
خلیج فارس دارند و این ایران است که این عالئق را در تماسهایش با سایر کشورهای خاورمیانه و آسیای
جنوبی به پیش میبرد.
همچنین ایاالت متحده ٬به دالیلی که برای مدتهای مدید معتبر خواهد بود ٬اهمیت قابل توجهی برای
ایران دارد .ایاالت متحده تنها قدرت غربی است که قادر است تجاوز احتمالی شوروی را در خاورمیانه
دفع کند .ایاالت متحده آمریکا در حال حاضر و نیز به طور بالقوه در آینده ٬منبع وسائل پیشرفته و
تکنولوژی است که ایران برای تبدیل منابع طبیعی در حال تخلیهاش ـ نفت ـ به صورت سرمایه انسانی با
دوام احتیاج دارد :یعنی کارگر ماهر و نخبگان تحصیلکرده.
این خوشوقتی برای ایران و آمریکا وجود دارد که روابط میان دو کشور بسیار حسنه است .ایران به
ایاالت متحده امتیاز پرواز اضافی٬تسهیالت اساسی اطالعات نظامی ٬و دستیابی به بازارها و نفت خود را
میدهد .آمریکا هم برای ایران ٬مواد غذایی و سیستمهای سالحهای پیشرفته ٬اطالعات و تکـنولوژی
میفرستد) .به وسیله آموزش حدود  25000دانشجو در آمریکا و اعزام پرسنل نظامی و غیر نظامی
آمریکایی به ایران تا به هزینه ایران یک طیف وسیع از مساعدت فنی به عمل آورد(.
مواد اصلی این ضیافت متنوع ٬همانا روابط متقابل در این مبادله است :قیمتهای نفت و مواد نفتی ایران
در یک طرف و هزینههای ایران برای اخذ کاال و خدمات نظامی و غیر نظامی از آمریکا در طرف دیگر.
دولت ایران نفوذ تعیینکننده را در این مبادله دارد .این کشور )در مشورت با دیگر اعضای کشورهای
صادرکننده نفت( قیمت نفت را معین میکند و نقش اصلی در تعیین اینکه درآمد حاصل از فروش نفت
چگونه مصرف شود را داراست .ریزش کاال وتکنیسینهای نظامی و غیر نظامی از آمریکا به ایران تقریبًا به
طور کامل به وسیله دولت ایران تأمین مالی میشود .این کشوراز نظر مالی خیلی بیشترازدولت آمریکا در
رابطه دوجانبه ایران و آمریکا کمک میکند .آن کس که مزد نوازنده را میدهد اختیار آهنگ را دارد و
خوشبختانه این آهنگ برای آمریکا عمومًا مطبوع است.
در مورد مسئله قیمت نفت ٬منافع مورد نظر ایران و آمریکا در تضاد با یکدیگر است .ایران نسبتًا قیمت
باالیی میخواهد تا بتواند حداـکثر سود را در یک دوره نسبتًا کوتاه )ـکه تقریبًا ده سال تخمین زده میشود(
قبل از آنکه صدور نفتش بشدت افت نماید نصیب خود کند.
قیمتهایی که ایران خواهان است ٬همان قیمتهایی است که دراوپک موردتوافق قرار گرفته است و ایران
مایل است ـ و حتی مشتاق است ـ هر چقدر که میتواند در سطح قیمتهای مورد موافقت بـفروشد و
صادرات خود را کاهش نداده است.
احتمال ندارد که آمریکا بتواند ایران را ترغیب به فروش نفت به بهای کمتر ازقیمتهای اوپک نماید .نفع
ایران )به عنوان یک تولید کننده نفت با ذخائر نسبتًا محدود( ایجاب نمیکند که قیمتهای اوپک را کاهش
دهد بلکه مایل به افزایش آنهاست و در همان حال میخواهد سهم خود را در بازار افزایش داده یا دست کم
حفظ نماید ٬مذاـکرات پایاپایی که دولت ایران با شرکتهای آمریکایی و سایر کشورها به عمل میآورد٬
احتماًال معرف نوعی رقابت دور از قیمت علیه سایر عرضه کنندگان نفت میباشد ٬دلیلی ندارد که دولت
آمریکا مخالف یا معترض به این نوع رقابت باشد .هر نوع رقابت میان صادرکنندگان برای آمریکا و سایر
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واردکنندگان )نفت( مفید بوده و گرایش به تضعیف همبستگی اوپک به عنوان یک کارتل صادراتی دارد.
به عالوه ٬تمایل ایران به عنوان منبع قابل اعتمادی برای عرضه نفت )ولو به قیمتهای اوپک( باید مورد
درک و تشویق واقع شود .ایران در تحریم نفتی اعراب شرکت نجست و آمریکا باید )مطابق آنچه توسط
دولت اعالم شده است( به ایران و کشورهای عرضهـکننده دیگری که در تحریم شرکت نکردند ٬امتیاز
تعرفهای را که ایاالت متحده به کلیه کشورهای عقبافتاده یا به طور اعم میدهد ارائه نماید.
همانطور که شاه به درستی درک میکند ٬در طی زمان ٬منافع ایران و آمریکا درامور انرژی بیشباهت
نیست .این هر دو کشور ناچار به صرفهجویی در مصرف نفت و گاز طبیعی برای سوخت خود بوده و باید
تأسیسات جایگزین دیگری برای تولید انرژی بیابد .ایران و آمریکا در حال حاضر در جریان مذاـکره
قراردادی در مورد انرژی اتمی میباشند و ایران درصدد نصب یک نیروگاه هستهای است .اـگر آمریکا
نمیخواهد که در این معامله تقریبًا ده میلیارد دالری به وسیله رقبای خارجی حذف شود ٬باید اولویت
بسیار باالیی برای این مذاـکرات قائل شود و اطمینان حاصل کند که سفارت ما در تهران به قدر کافی
ـکارمند در این زمینه دارد که این مذاـکرات را پشتیبانی و در مورد کلیه عالقههای ایران راجع به انرژی٬
علوم و تکنولوژی بحث کند.
توانایی ایران ٬از طریق اوپک ٬با تحمیل قیمتهای ”مصنوعی“ به مصرفکنندگان خارجی نفتش ٬این
ـکشور را قادر میسازد که توسعه نظامی و غیرنظامی خود را از نظر مالی تأمین نموده و احتیاجی به کمک
رسمی نداشته باشد .در مورد هزینه مبادالت خارجی ٬شاه خود شخصًا اولویتها را تعیین مـیکند .او
خواهان آخرین وسایل نظامی آمریکاست و آنها را به دست میآورد و به مستشاران و تکنیسینها و مربیان
نظامی و غیر نظامی آمریکا پول میپردازد .همچنین دولت ایران جهت خرید تسهیالت و کمکهای فنی و
آموزش در مورد بسیاری از زمینههای غیر نظامی قرارداد میبندد .ایاالت متحده تأمینکننده مرجح در
زمینههای نظامی و غیر نظامی )برای ایران( میباشد .محافل واشنگتن شدیدًا نگرانند که مبادا دولت ایران
خیلی زیادهروی کند و آمریکا را در مظان سرزنش برای همه مشکالت اقتصاد خرد و کالن خود بنماید.
)فیالمثل صرف مخارج بیش از اندازه در مورد نیروهای نظامی به قیمت هزینه بخش غیر نظامی ٬یا
هزینههای اضافی در مورد بعضی از سیستمهای سالحی خاص(.
البته خطراتی از این نوع وجوددارد و قابل احترازنیست .لکن باید به وسیله بررسی هزینهها و تأثیرات
برنامههای دولت ایران که مشمول مشارکت با آمریکا میشود آنها را به حداقل رسانید ولذا دراثر مشورت
با دولت ایران باید بتوان درک مناسب این دولت را در مورد عواقب این برنامهها بهبود بخشید .آمریکا باید
متوجه باشد که تنظیم امور نهادی برای همکاری آمریکا و ایران چنان طرحریزی و عمل شود که:
الف :تصمیمات مربوط به آنچه که باید در ایران انجام گیرد به وضوح تصمیمات یکجانبه از طرف
دولت ایران باشد )البته آمریکا باید آزاد باشد که در موارد خاص همکاری خود را گسترش دهد یا متوقف
سازد(.
ب :تأمین بودجه ٬هزینههای مستقیم و غیر مستقیم پروژهها و برنامههای توسعه ایران از مسئولیتهای
انحصاری دولت ایران است .دولت ایاالت متحده در مورد به دست آوردن برآوردهای کلی هزینه و اخذ
وسایل و تخصص سطح باال به دولت ایران کمک خواهد کرد.
ـکمیسیون مشترک ایران و آمریکا که در  1974تأسیس گردید ٬به منظور همکاری بیشتر ایران و
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آمریکا در زمینههای غیر نظامی بوده است؛ این کمیسیون هنوز نتوانستهاست منجر به اجرای پروژهها در
سطح مورد انتظار باشد .بخشی از آن به خاطر درآمدهای نفت ایران است که با مقدار هزینههایش متوازن
نبوده و قسمتی دیگر به دالیل دیگر است) از جمله اعتقاد ایران بر اینکه ایاالت متحده باید هزینههای
اضافی را جهت پرداخت بعضی از کمکهای فنی ارائه شده به ایران بپردازد( .به نظر نمیآید که منافع آمریکا
در اثر کندی فعالیت کمیسیون لطمه دیده باشد .ایاالت متحده باید آماده کمک به دولت ایران برای گرفتن
بهترین کاال و خدمات آمریکایی با بهای کامل باشد .همکاری ایران و آمریکا مبتنی است بر این اعتقاد
ایران که ایاالت متحده بهترین طیف کاالی تولیدی و تکنولوژی را داراست .بهترین هم معموًال گرانترین
است .نفع آمریکا در عرضه بهترین قرارداد ٬یعنی تأمین کاالها و تکنولوژی )بر مبنای اخذ قیمت تمام
عیار( برای کشور در حال توسعه پولداری که مشتاق است باالتر از همسایگانش باشد ٬جاذبه دارد.
با نگاهی به آینده به نظر میرسد که ایران مسیری را که در  ٬1973یعنی زمانی که اوپک قیمتگذاری
نفت جهان را به عهده گرفته ٬اتخاذ کردهاست ٬ادامه خواهد داد .اتکای ایران بر آمریکا به عنوان منبع عمده
حمایت فوق منطقهای که این کشور )ایران( برای امنیت و توسعه خود احتیاج دارد تقریبًا اجتناب ناپذیر
است .بنابراین حضور آمریکا در ایران تقریبًا به طور حتم افزایش خواهد یافت .تخمین زده میشود که
اـکنون بین  22تا  25هزار آمریکایی درایران است .گمان میرود که این تعداد ممکن است به حدود 30000
تا 81ـ 1980افزایش یابد و بعد سطح ایران تعداد حفظ خواهد شد) .از  30000نفر آمریکایی در سال
81ـ ٬1980تعداد دو سوم آنها شرکتهای قرارداد دفاعی و بستگانشان خواهند بود( .به این دلیل و دالیل
دیگر بازرسان معتقدند که مأموریت آمریکا در ایران بیشتر احتمال دارد که در سالهای آینده ٬افزایش یابد
نه کاهش.
خط مشی آمریکا نسبت به ایران در جهت ارتقای منافع آمریکا مؤثر بودهاست .بـیشتر هـدفهای
دوجانبه مشی حاصل شده و آن هم در حداقل هزینه از نظر منابع رسمی ایاالت متحده .تماسهای سطح
باالی دو باتناوب معقولی صورت گرفته وروابط ایران و آمریکا بسیارخوب است .مأمورین آمریکایی در
تهران دسترسی فوقالعاده خوبی به دولت ایران در باالترین سطحش داشته و از این دسترسی اثرات خوبی
به دست آوردهاند .سطح فعلی حمایت کارمندان آمریکایی برای نحوه مدیریت روابط آمریکا با ایران
عمومًا چه در واشنگتن و چه درمنطقه ٬مناسب نیازهای فعلی است .اما هم اـکنون نیز اـگرتوزیع مجددی از
منابع انجام گیرد ٬کارایی باز هم بیشتر خواهد شد .این گزارش تعطیل کنسولگری تبریز و چند اقـدام
مدیریتی را برای بهبود کارایی عملیات در مأموریت آمریکا در تهران و پستهای وابسته توصیه میکند.
عملیات عمدهای که الزم است انجام شود تا نحوه روابط آمریکا را با ایران بهبود بخشد بستگی دارد به
فراهم آوردن خدماتی برای عموم )چه ایرانی و چه آمریکایی( .این گزارش محتوی تعدادی پیشنهاد در
این زمینه است؛ اما بهبود فیزیکی دستگاهی که در اختیار قسمت کنسولی سفارتخانه و بخش تجاری و
اقتصادی آن قرار دارد برای افزایش کارایی در فراهم آوردن خدمات الزم اساسی است.
با نظری به آینده نزدیک ٬روشن میشود که آمریکا باید وجوهی را )با هزینه باال و در حال افزایش (
جهت تأمین فضای اداری بیشتر برای مأموریتی که )به ویژه در بخش کنسولگری ( کار اولیه آنها رسیدگی
و ارائه خدمت به عامه مردم است پیشبینی نماید .در بلندمدت ٬محوطه سفارتخانه باید وسیعتر گردد.
طرحهایی برای این کار وجود دارد .اما بودجهاش هنوز از کنگره درخواست نشده است .حتی بعد از آنکه
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ـکنگره ٬اجازه ساختمان این کار را بدهد ٬چند سالی طول خواهد کشید که اضافات مناسب به مکان
سفارتخانه انجام شود .بنابراین وزارتخانه ) (FBOباید در صدد تأمین هزینه ساختمان در بودجه بعدی
دولت به کنگره باشد.
سری
1ـ خط مشی
الف :تعیین خط مشی ٬منافع آمریکا ٬خط مشیهای کلیدی
1ـ مقدمه
ایران برای خط مشی آمریکا در خاورمیانه یک عنصر حیاتی و یک عامل بسیار قابل توجه در موضع
رویارویی با اتحاد شوروی است .این کشور)ایران(واجد یک وضعیت استثنایی از نظر اهمیت استراتژیکی
به واسطه موقعیت مکانی و منابع نفتی ونفوذ سیاسی خودمیباشد .ایاالت متحده درتعقیب یک خط مشی
درباره ایران درصدد این هدف بوده است که یک کشور دوست و متعهد و با ثبات داشته باشد تا )الف(
تسهیالت نظامی استراتژیکی و نفت و بازارهای خود را در دسترس آمریکا قرار دهد ٬و )ب( یک نقش
منطقهای سازنده شامل محدود کردن نفوذ شوروی درمنطقه بازی کند .این خطمشی ٬روی هم رفته بسیار
موفق بوده است.
2ـ تعیین خطمشی
عوامل چندی در حول و حوش خط مشی وجوددارد که روی فرمولبندی و اجرای خط مشی آمریکا
اثرمیگذارد .یکی از این عوامل جنبه روان شناسی دارد .ایران یک کشور سلطنتی است که به وسیله شاهی
اداره میشود با قدرت نامحدود و به طور دینامیک ٬که خودش کلیه تصمیمات مهم را در ایران میگیرد و
تمامی جنبههای اقتصادی و حیات سیاسی کشور را کنترل مینماید .هیچ نوع مقابله داخلی مؤثری در
مورد رهبری او وجود ندارد .جنبههای مترقی متعددی در مورد خط مشیهای شاه وجود دارد وتوفیق او
در مدرنیزه کردن ایران و بهبود وضع اـکثر ایرانیان به هنگام سلطنتش قابل توجه بوده است .معذالک عدهای
از مقامات رسمی و نمایندگان مجلس و رهبران عقاید عمومی آمریکااز رژیم خودمختار شاه وروشهایش
به ویژه توجه نسبتًا اندک او برای حقوق بشر در حوزه سیاسی و نقش شاه در باال نگهداشتن قیمتها اظهار
تأسف میکنند .ایده یک رابطه ویژه با ایران بر اساس حمایت نظامی آمریکا برای بسیاری ناخوشایند و یا
موردتنفراست .این نگرانی وجوددارد که سیاست فروش اسلحه توسط آمریکا منجر به این خواهد شد که
در منطقه به جای ثبات ٬آتش به پا شود.
عنصر متناقض دوم در این وضعیت که نگرانی قابل توجهی میان بعضی از نهادهای آمریکایی ایجاد
ـکردهاست این است که نیروی اقتصادی و نظامی در حال رشد ایران ٬که بخشی از آن ناشی از فروش
اسلحهها میباشد ٬ممکن است این کشور را قادر سازد که نقش مستقلی در منطقه بازی کند که مخالف
منافع ایاالت متحده باشد .تالشهای آمریکا برای ایجادتوازن در فروش اسلحه به ایران با کمک مشابهی به
سایر کشورهای منطقه ٬نگرانی را رفع نکردهاست .این نکته وجود دارد که ایران در حال حاضر و یا بزودی
به موقعیتی خواهد رسید که بتواند روشی را در منطقه تعقیب کند که مغایر هدفهای ایاالت متحده باشد.
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مانند رویارویی با همسایگان سرشار از نفت در منطقه مثل عربستان سعودی یا اسرائیل.
عامل سوم در این وضعیت این است که الاقل در حال حاضر تولید نفت ایران برای آمریکا مهم و برای
اروپای غربی و اسرائیل و ژاپن حیاتی است .خط مشی سازمانهای آمریکایی باید هنگام معامله با شاه این
امر را در نظر داشته باشند .به عالوه روابط اقتصادی ایران و آمریکا ٬حتی بخش غیر نظامی آن ٬وسیع و در
حال توسعه است .در  1975موازنه دوجانبه تجارت ٬بجز فروش وسایل نظامی ٬به  1/1میلیارد دالر به
نفع آمریکا بالغ گردید .ایران بدون شک بازار مهمی برای آمریکا تا آینده قابل پیشبینی خواهد بود.
و باالخره ٬تکامل سیاست آمریکا نسبت به ایران منجر به یک تأـکید بسیار سنگین در مورد عوامل
اطالعاتی و نظامی در رابطه بین دو کشور شده است.
3ـ منافع آمریکا
منافع وسیع آمریکا مستلزم تداوم یک ایران صمیمی ٬متعهد و با ثبات است .همچنین الزمهاش یک
همکاری عملی گسترده است .ایاالت متحده نیازمند تسهیالت اطالعات نظامی خاصی است که برای
توانایی آمریکا در نظارت و تجزیه تحلیل پـیشرفتهای مـوشکی و تـوانـاییهای شـوروی و رعـایت
موافقتنامههای کنترل سالحها از طرف این کشور ضروری میباشد .به بازرسان گفته شد که هیچ مکان
دیگری به جای آنها که اینک آمریکا در ایران داراست وجود ندارد .ایاالت متحده همچنین محتاج به
داشتن امتیاز پروازهای فوقالعاده است تا هواپیماهای نظامی و غیر نظامی آمریکایی از طریق اروپا و
مدیترانه دسترسی به اقیانوس هند و آسیای جنوبی )از راه ترکیه( داشته باشند .تنها مسیر جایگزین ٬از
طریق مصر یا اسرائیل است که حساستر میباشد .ایاالت متحده نیازدارد که به نفت ایران به قیمت معقول و
بازارهای در حال رشدش دستیابی داشته باشد .واردات غیر نظامی ایران در  1975مبلغ  10/3میلیارد
دالر بودهاست که از این مقدار ایاالت متحده  2میلیارد دالر عرضه کردهاست .تخمین زده میشود که تا
 1980بازار )غیر نظامی( ایران در حدود  20/6میلیارد دالر خواهد بود .نفت ایران برای آمریکا مهم و
برای متحدانش ضروری است .این امر برای مدت ده سال دیگر صدق میکند .همچنین منافع آمریکا
ایجاب میکند که ایران نقش سازنده منطقهای را بازی کند و نفوذ شوروی در منطقه محدود باقی بماند.
خط مشیهای کلیدی
خط مشیهای ایاالت متحده که ناشی از منافع آن در ایران و منطقه خلیج است تقریبًا طی سالهای
ـگذشته ثابت ماندهاست .هرچند که سیاست آمریکا درایران در هیچ سند سیاسی واحدی مدون نشده است
اما تأمین منافع آمریکا در ایران از طریق چهارچوب سیاست منطقهای انجام میگیرد که البـته مـنشأ
اختالفات در خطمشیهای خاصی است که برای رسیدن به هدفهای کلی در هر کشور دنبال میشود.
عناصر اصلی این خط مشی برای چندین بار توسط وزیر خارجه دراوت  1976مورد تجدیدنظرواقع شد
و چهارچوب خط مشی عبارت است از:
الف :پشتیبانی از ایمنی و ثبات کلی به وسیله تشویق تشریک مساعی و همکاری منطقهای به طور
بومی و پیشرفت اقتصادی منظم .این امر شامل پاسخگو بودن به درخـواسـتهای کشـورهای مـنطقه
برایمستشاری در مورد وسایل و خدمات نظامی مورد نیازشان میباشد تا بتوانند از عهده نیازمندیهای
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دفاعی و امنیت داخلی خود آن طور که میخواهند برآیند و نیز پاسخگویی به درخواستهای خرید وسایل
و خدمات بر اساس مورد به مورد میشود.
در 1972تصمیمی توسط رئیس جمهوری ٬مخصوصًااین خط مشی را در قبال ایران تأـکیدکرد ...”:به
طور کلی ٬تصمیم در مورد اخذ وسایل نظامی باید اساسًا به دولت ایران واـگذار شود .اـگر بخواهد وسایل
معینی را بخرد به طور تاـکتیکی خریداری وسایل آمریکا در جایی که مناسب تشخیص داده میشود باید
تشویق گردد و راهنمایی فنی در مورد کاربرد و راندمان وسایل مورد بحث باید فراهم شود“.
ب :کسب دسترسی مداوم به نفت منطقه به قیمتهای منطقی و به مقدار کافی جهت برآوردن نیازهای
آمریکا و متحدانش.
ج :تشویق کشورهای منطقه در رفع منازعات ارضی و غیره به وسیله اقدام مسالمتآمیز و گسترش
ـکانالهای ارتباطی میان آنها.
د :توسعه حضور و فعالیتهای مالی ٬تجاری ٬فنی ٬فرهنگی.
ه :کمک به صادرکنندگان نفت در مصرف درآمدهای سریعالرشدشان در راه سازندگی و به حمایت از
سیستم بینالمللی.
ایاالت متحده یک موافقتنامه همکاری دفاعی دوجانبه با ایران دارد که در  1959در یک سند سنتو
قطعی شد و طی آن ایاالت متحده متعهد گردید که در ”صورت تجاوز علیه ایران “ توسط یک کشور
ـکمونیست ٬آمریکا باید به ایران عمًال کمک نماید .همچنین ”پیمان دوستی“ ٬روابط اقتصادی و حقوق
ـکنسولی و نیز موافقت نامه تضمینی سرمایهـگذاری وجود دارد.
قسمت ب :سیستم فرمولبندی خط مشی
1ـ فرمول بندی خط مشی
همچنان که عمومًا در مورد جریان خط مشی خارجی ایاالت متحده صادق است ٬تعداد متنوعی از
سیستمهای کم و بیش به هم وابسته و گروههای ذینفع ٬خط مشی آمریکا را نسبت به ایران معین میکنند.
تصمیمات عمده به وسیله طبقه هفتم و ـکاخ سفید اتخاذ میشود .این سطح باالی عمل در دولت ایاالت
متحده تا اندازهای نشاندهنده موقعیت شاه در ایران است .البته مدیریت مؤثر مستلزم راهنمایی به موقع به
مقامات رسمی مربوطه آمریکاست که تصمیمات خط مشی در مورد آنها تأثیردارد .در مورد ایران ٬معاون
وزیر در امور خاورمیانه ٬سفیر ٬و در سطح پایینتر مدیر کل سفارت در کشور معموًال در جریان مسائل
بوده و میتوانند نظارت به خرج دهند تا هماهنگی با تصمیمات سطح باال بدون اشتباه فاحش با اقدام
خطاآمیز به وجود آید .لکن در یک قضیه اخیر ٬مقامات وزارت خزانهداری اظهارداشتند که درباره موضع
ایاالت متحده ٬برای یک معامله پایاپای احتمالی اسلحه در مقابل نفت ایران که شامل مقدار معتنابهی پول
باشد اطالعی ندارند.
سفارتخانه و هیئت مدیره کشور در تهیه ارزیابی خط مشی جاری مشارکت فعال داشته ٬و با داوری از
روی نتایج حاصله ٬دارای نفوذی روی تصمیم گیرندگان سطح باالتری میباشند .سازمانهای دیگری هم
میتوانند کمکهایی در جریان تنظیم خط مشی از طریق رویههای تیم کشوری در مأموریت به عمل آورند
و به عمل میآورند .در واشنگتن این کمکها از طریق تماسهای روزمره با هیئت مدیره کشور وصول
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میشود .بعضی از بررسیهای قبلی نشان دادهاست که گروه بین وزارتخانهای خاور نزدیک ٬آن نقش فعالی
را که خط مشی منطقه خلیج ایاالت متحده انتظار داشته ٬ایفا نکرده است.
طی تالشی که برای روشن کردن بعضی از تضادها و سرگردانیهای موجود در کوششهای آمریکا جهت
تعقیب در برقراری یک رابطه دوجانبه فعال با ایران به عمل آمده است تا در عین حال راه استفاده از
اختیارات پر مزیت سیاست منطقهای سد نشود .گروه بین وزارتخانهای نظامی ـ سیاسی یک گـزارش
بررسی تحت عنوان ”خط مشی ایاالت متحده درباره خلیج فارس “ در پاسخ  238ـ ××(تهیه نمودهاست.
این گزارش ٬خالصه جامع و مفیدی است از مسائل موجود که اطالعات زمینهای بسیاری در اختیار
میگذارد و تداخل عملیات پیچیدهای را که اقدامات و ابتکارات مربوط به خط مشی در یک منطقه با
منطقه دیگر ایجاد میکند نشان میدهد .این گزارش بررسی ٬به نتایج روشنی درباره مطلوبیت تداخالت
مختلط و متعدد خط مشی نمیرسد و در نتیجه فایده عمدهاش به عنوان یک مرجع و مأخذ میباشد.
چیزی که در تکوین خط مشی در خارج از سیستم رسمی مؤثر است ٬جلسات مقامات چـندین
سازمان آمریکایی با مقامات ایرانی است که بعضی اوقات با حضور شاه تشکیل میشود .این جلسات
برای نحوه انجام بسیاری از کارهای دولت الزم است و مطلبوبیتش تا آن اندازه است که نتایجش با خط
مشی ایاالت متحده تناسب پیدا کند و برای آنهایی که به طور اصلی مسئول اجرای آن خط مشی باشند
معلوم باشد .دست کم یک مورد بودهاست که در آن طی تماس مقامات سطح باالی نظامی آمریکا با شاه
منجر به چیزی شد که میتوانست به عنوان تعهد آمریکا در استفاده از بعضی از تسهیالت بندر چاهبهار
ایران در اقیانوس هند تکوین یابد .این امر کم فایدهای نبود ٬زیرا هیچ نیازی برای ایران به آنها )یعنی
تسهیالتی مانند لنگرگاه تخلیه و بارگیری ناوهای هواپیما بر و تعمیرگاههای بزرگ زیردریایی( نبوده و به
بازرسان هم گفته شده بود که میتوانند صدها میلیون دالر برای هزینه گسترش بندر به بودجهاش بیفزایند
براساس اطالعاتی که در دسترس بازرسان است ٬روشن نیست که آیا عدول از این خط مشی توسط
آمریکا در نتیجه سوءتفاهم بودهاست ٬یا غفلت و یا عدم آـگاهی از داللتهای اقدامات ویژهای که پیشنهاد
شد در هر صورت چنانچه شاه طرح گسترش را ٬که شامل تسهیالتی میشد که منطقًا فقط میتوانست
مورد استفاده نیروی دریایی ایاالت متحده قرار گیرد .انجام میداد ٬ممکن بود که تردیدی در مورد خط
مشی اعالم شده دولت آمریکا درباره اقیانوس هند ٬که تأـکید بر ماهیت محدود طرحهای اعزام نیروی
دریایی آمریکا دارد ٬ایجاد میکرد.
همچنین صرفنظر از اثر سویی که میتوانست در مورد صداقت بخش اجرایی کنگره به وجود آورد٬
آن هم در زمانی که توسعه تسهیالت نیروی دریایی آمریکا در دیهـگو گارسیا مورد بحث واقع شده بود ٬این
امر ممکن بود آثار نامطلوبی در تعدادی روابط دوجانبه و منطقهای ایجاد نماید .به نظر میآید که درباره
این قضیه طوری عمل شد که آثار سوءممکن به حداقل برسد.معهذا ٬برای آنهایی که در جریان امر بودند به
نظر میآید که یا غفلتی در عملیات رخ داده یا عدم کنترل و تفاهم در مورد سیاست ایاالت متحده وجود
داشته است.
عمومًا مداخله بیشتر کنگره در جریانات امور خارجه ٬اثری روی تنظیم خط مشی مربوط به ایران
داشتهاست .اهمیت استراتژیکی این کشور٬خریداری عظیم سالحهای آمریکایی ٬نـقش بـالقوهاش در
خاورمیانه ٬سیاستهای قیمتگذاری نفت و شکل خودکامانه حکومت آن موضوع مورد سؤال بعضی از
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اعضای کنگره بودهاست .در گذشته توجه ویژه کنگره معطوف به مسئله قیمت نفت بودهاست و در حال
حاضر متوجه تعهدات بلند مدت و احتماًال عواقب خطرناـک ناشی از فروش سالحهای آمریکایی به ایران
و دیگر کشورهای خلیج میباشد .بازرسان معتقدند که شاخه اجرایی در مورد این نگرانیها عنایت به خرج
داده و مشغول مشورتهایی بوده است که تا اندازهای در جهت تبیین و توجیه خط مشی رسمی میباشد؛
همچنان که در پرونده مذاـکرات کمیته فرعی هامیلتون مخصوصًا در این اواخر ٬منعکس شدهاست .البته
این جریان مشکالت غیر قابل کنترل خط مشی ما را تعدیل نکرده و رضایت کامل اعضای کنگره را از
اینکه برای رفع نگرانیهایشان به قدر کافی توجه شده باشد ایجاد ننموده است .معهذا این امر مفید و به نظر
بازرسان سازنده بود.
ج :تأثیر خط مشی
خط مشی آمریکا در مورد ایران در جهت تأمین اـکثر منافع ایاالت متحده بسیار مؤثر بوده است .تنها
هدف عمده آمریکا که به دست نیامد درباره خط مشی قیمتگذاری نفت بودهاست.
برای اینکه این امر چه در مضمون دوجانبه یا چندجانبه خوب عمل شود ٬کوششهای ایاالت متحده
برای نیل به قیمتهای ارزانتر نفت باید جزئی از سیاست انرژی کشور بوده باشد تا در مذاـکرات مؤثر
چندجانبه به طور مناسب تلفیق شود .برعکس ٬فقدان چنین خط مشی ٬سبب خواهد شد که نمایندگان
ایاالت متحده نتوانند با شاه در مورد این موضوع به نتایج مطلوب برسند.
به نظر میآید که سیاست آمریکا دایر بر حمایت از تالشهای منطقهای برای دستیابی به امنیت جمعی از
طریق معاضدت امنیتی و فروش اسلحه و انواع دیگر پشتیبانی ٬اینک کمک به ایجاد وضعیتی در منطقه
خلیج نمودهاست که از نقطه نظر ایاالت متحده رضایتبخشتر از سالهای مدیدی بودهاست .مـنطقه
بالنسبه آرام است .ایران و عراق روابط خود را اصالح نمودند و ایران اقدام به بهبود روابطش با سایر
حکومتهای عربی کردهاست .در نتیجه دخالت مسلحانه ایران در ظفار ٬شورش آنجا تحت کنترل است .هر
چند که اساس آرامش فعلی شکننده و آیندهاش نامطمئن است ٬اما این حقیقتی است که ثبات سیاسی
نسبی وجود داشته و توسعه اقتصادی سریعی در سرتاسرمنطقه در حال انجام است و آمریکا در زمینههای
تجارتی و سیاسی در این وضعیت سود میبرد.
اـگر بتوان قضاوت کرد که سیاستهای آمریکا در تأمین منافع کلیدی ایاالت متحده موفق بوده ٬همچنین
باید گفت که نتایج متناقضی نیز ایجاد کردهاست .یکی از آنها که قبًال تذکر داده شد ٬این است که ایران تا
اندازهای به شکرانه سیاست فروش سالحهای آمریکایی ـ قدرتی شده است که بتواند هم نقش مخالف و
هم اسباب افزایش منافع آمریکا را در منطقه بازی کند .دیگر اینکه ٬تمایل ایران برای خریداری سالحهای
آمریکا و تمایل ایاالت متحده برای اجازه دادن هر چه بیشتر این خریدها این نتیجه عملی و انحرافی را
داشته است که عامل نظامی را در روابط دوجانبه ٬عامل کلیدی ساختهاست .در بلند مدت ٬شاید این امر
بهترین مبنا برای یک رابطه سازنده نباشد .خط مشی آمریکا این نکته راتشخیص میدهد و خواهان تماس
وسیعتری در زمینههای فرهنگی و بازرگانی و غیره میباشد ٬اما این امر واقعیات را تغییر ندادهاست.
همچنین ٬در ایرانی که بیش از پیش به سوی ملیگرایی پیش میرود ٬ایاالت متحده به عنوان حامی اصلی
خارجی حاـکمی به حساب آمده است که هر چند آمالش برای مردم خود مترقیانه و پیشرفته است ٬معهذا
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فرمانروای یک رژیم خودکامه و غیر دمکراتیک است .این امر مشکالتی را در آینده برای آمریکا مطرح
میسازد.
و باالخره ٬نقصی که باعث کاهش اثر و حمایت عمومی سیاست فروش اسلحهها میشود ٬فقدان
موازین نسبتًا جامع و مورد توافق در بیان محدودیتهایش میباشد .ظاهرًا کلیه مقامات ایاالت متحده
موافقند که بایدحدودی وجودداشته باشد اما این حدود کجاست و یا کجا باید باشد مطلب نامعلومی است
ـکه باید روشن شود .وجوه تمایزسنتی میان سالحهای آفندی وپدافندی )حملهای ودفاعی( ٬رهنمودهای
ـکافی نمیباشد .همچنین این سؤال مطرح است که ایران در جهت منافع خودش چه قدمی را باید برای
مقاصد نظامی خود به بهای توسعه اقتصادی و اجتماعیش بردارد.
محرمانه
ـ مدیریت
الف :اجرای خط مشی
حکومت ایران شدیدًا متمرکز در شخص شاه است و به تبع آن ٬اجرای مؤثر خط مشی آمریکا در ایران
تااندازه معتنابهی مربوط میشود به دسترسی سفیر واعضای عالیرتبه سفارتخانه به شاه و حلقه کوچکی از
مقامات ایرانی که در وی نفوذ دارند .سفیر به راحتی تمام به شاه و مقامات کلیدی ایران دسترسی دارد.
مأموران عالیرتبه دیگری هم در سفارت هستند که این دسترسی را دارند و این امر را با اطالع و نظارت
ـکامل سفیر انجام میدهند تا تفاهم مناسب و مؤثر با دولت ایران در سطوح باال تأمین شود .در غیاب سفیر٬
وزیر مختار دسترسی مشابهی به شاه ٬وزیر دربار و سایر وزرا دارد و به طور مؤثر نقش کاردار را ایفا
میکند.
ب :روابط دوجانبه
از زمان جنگ جهانی دوم٬روابط آمریکا با ایران نزدیک بوده و در سالهای اخیر گسترش یافته و شامل
طیف وسیعی از امور سیاسی و نظامی و اطالعاتی و اقتصادی و مالی و سرمایهـگذاری و فنی شده است.
موقعیت جغرافیایی و منابع نفت ایران و استنباط ژئوپولیتیک شاه در مورد رهبری ایران منجر به همکاری
صمیمانه ایران با ایاالت متحده در بسیاری از مسائل کلیدی شده است .ایاالت متحده نیز آماده بوده است
ـکه این همکاری را ٬همچنان که سیاست آمریکا تحت دکترین گوام ایجاب میکند که کشورهایی همچون
ایران را که آماده و مایلند و میتوانند مسئولیتهای امنیتی منطقهای را بعهده بگیرند ٬تالفی کند.
روابط میان سفارت و دولت ایران ٬انعکاس روابط عالی میان دو کشور است .نه تنها سفیر و سایر
مقامات عالیرتبه )سفارت( روابط نزدیک و دوستانه با شاه و دیگر مقامات ارشددولت ایران را دارند ٬بلکه
سایر مأموران سفارت دسترسی مناسبی به مقامات دولت ایران و رهبران مهم بخش خصوصی دارند .لکن
این تماسها همیشه آن طور که باید و شاید مفید نبوده است و علتش آن است که تمامی تصمیمات عمده در
ایران در سطح باال اتخاذ میشود .حتی مقامات بالنسبه ارشد ٬اطالعات درستی درباره خط مشیها و
طرحها ندارند و نفوذ اندکی روی آنها دارند ٬سفارت همچنین در کسب اطالعات راجع به نارضایتی و
درباره طرز تلقی نظامیان دچار اشکال است و این به علت حساسیتها و عدم موافقت دولت ایران در مورد
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تماسهای خارجی با این گروههاست.
ج :منابع
طبیعت روابط دوجانبه ایران و آمریکا ٬که در باال شرح داده شد ٬چنان است که نمودار منابع رسمی
ایاالت متحده ویژه ایران ٬پاسخگوی تصمیمات ایران درباره نیازمندیهایش برای آنچه که میخواهد و ...
استطاعت دارد میباشد.
برای اجرای هدفهای خط مشی سفارت ـ به استثنای تأسـیسات فـیزیکی ـ مـنابع کـافی وجـود
داشتهاست .فعًال این منابع باید کفایت کند مگر اینکه براساس تصمیمات احتمالی ایران بخواهد کمکهای
فنی بیشتری درخواست نماید .سفیر درصدد بودهاست که حضور رسمی خود را در ایران به حـداقـل
نگهدارد ٬تا هماهنگی با تأثیر عملیاتی به وجود آید .معذالک ٬حضور غیر رسمی در حال افزایش بوده و با
توجه به افزایش درآمد ایران و تمایل این کشور برای اتکای بیشتر به آمریکا جهت کاالها و خدمات
نظامی ٬حضور آمریکا در ایران رو به رشد خواهد بود.
همچنین جریان مسافرین ایرانی )به ویژه دانشجویان ٬مقامات و افراد برای دورههای آموزشی( به
آمریکا افزایش خواهد داشت .این عوامل ٬به اضافه فشارهای تورمی در ایران ٬افزایشی را در مـنابع
سفارت برای آینده اجتنابناپذیر مینماید.
از آنجایی که حجم کار سفارت افزایش یافتهاست ٬محوطه و ساختمان سفارت برای احـتیاجات
اداری به طور نامناسبی غیر کافی است .کارایی و ایمنی مقداری از کارهای سفارت )عمدتًا مربوط به
بخش کنسولی ( در اثر داشتن دفاتر کار نامناسب و نوبتی دچار مانع میگردد .نیازمندی عمده و فوری
سفارت ٬دفاتر مناسبی است برای این کارها تا اینکه محوطه سفارت در موقع مناسب تـوسعه یـابد.
طرحهای مربوط به توسعه محوطه تصویب شده و االن احتیاج به تصویب بودجه برای اجرای آن است.
د :مدیریت سفارت
میزان اقتدار ومسئولیت سفیر کبیر آمریکا برای کلیه مقامات مربوط درایران روشن است و مورد قبول
همه عوامل زیردست میباشد .کنترل وی بر واحدهای مختلف نظامی در ایران در سال  1975با ایجاد
پست نماینده ارشد امور دفاعی ٬که اختیار هماهنگی را در مورد تمامی تأسیسات نظامی دارد ٬تقویت
ـگردید .این نماینده مانند سایر نمایندهها مستقیمًا به سفیر گزارش داده و از او راهنمایی میگیرد .سفیر
روزانه با رؤسای قسمتها ٬هفتگی با ”هیئت مسائل کشوری“ و هر زمان که الزم باشد با سایر عوامل و
نمایندههای سفارت تماس میگیرد تا تفاهم و هماهنگی ضروری را برقرار سازد .بسیاری از مشکالت
روزانه بر عهده وزیرمختار و رؤسای قسمتها و دیگر عوامل سفارت است.
ه :مدیریت مسائل کشوری
به طورکلی ٬دفتر اجرایی به وسیله هدایت و تفویض اختیار ٬مدیریت قسمتهای سفارت را بر عهده
دارد .رؤسای قسمتها مشکالت عملیاتی و قضایی خود را برای یافتن راه حل در دفتر اجرایی مطرح
میکنند .این نحوه عمل در اـکثر حوزهها مؤثر بودهاست اما مشکالتی در زمینه مسئولیتهای قسمتها و
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ارتباط افقی به وجود میآورد که الزم است بدان توجه بشود .البته بدیهی است که اشکاالت مدیریتی در
یک بخش یا بخش دیگر فرق میکند و بعضی از رؤسای قسمتها مدیران بهتری نسبت به قسمتهای دیگر
هستند .بخشهای سیاسی و سیاسی نظامی خوب انجام وظیفه میکنند ٬لکن هر چند که مأموران سیاسی
میتوانند مسافرتهای داخلی بیشتری به عمل آورند ولی گسترش نیازمندیهای فعالیت بخش سیاسی ـ
نظامی ممکن است مستلزم یک مأمور دیگر باشد .بخش بازرگانی اقتصادی نیز خوب فعالیت دارد اما
میتواند منسجمتر و مؤثرتر عمل کند ٬اـگر جا برای ادغام دوایر و وظایف باشد .بخش اداری از رهبری
خوبی برخوردار است و روشهای مدیریت مؤثری برای اخذ نتایج بهتر بکار میبرد .بعضی از مشکالت
عمده )مانند مسکن( در حال رفع شدن است .سفارت به وسیله استفاده از پرسنل قراردادی از مزاحمت
زیادی پستها احتراز کردهاست ولی وضع ایجاد شده باید تنظیم شود .مدیریت بخش کنسولی احتیاج به
بهبودی دارد اما بهبودی در بعضی زمینهها منوط به کسب دفتر کار و محل پذیرایی مناسب است.
و :پستهای جنبی
به طورکلی ٬سفارت برای سه کنسولگری خود پشتیبانی اداری کافی فراهم میکند لکن بعضی از
اقدامات ایمنی باید به عمل آید .کنسولگریها باید دارای تسهیالت مخابراتی اضطراری باشند که آنها را به
سفارت متصل کند .راهنمایی خط مشی و نظارت عمومی به وسیله هماهنگ کننده کنسولی سفارت به
عمل میآید و او در حال حاضر معاون بخش سیاسی است .در بعضی امور این مسئولیت باید به خود
ـکنسول در امور کنسولگری محول شود و در آن صورت پست وی باید به سر کنسولی ارتـقا یـابد.
ـکنسولگریها در این صورت از مزیت نظارت نزدیکتر و هماهنگی بیشتر امور کنسولی و تجارتی برخوردار
خواهند بود .کنسولگری تبریز یک پست حاشیهای است و باید تعطیل شود .کنسولگری اصفهان نیز که
یک پست حاشیهای در حال حاضر است باید ابقا شود تا به آمریکاییهای در حال ازدیاد آن منطقه خدمت
ارائه دهد.
دفاتر کار کنسولگری اصفهان و همچنین محل اقامت کنسول ناامن بوده و باید تغییر مکان یابند.
ز :روابط با واشنگتن
سفارت و مأموران ارشد آن عمومًا برخوردار از ارتباط رضایتبخش با واشنگتن در سطوح متعدد
میباشند .دفتر راهنمایی کشوری به خوبی مجهز بوده و نقطه کانونی برای تقویت سفارت و جهت اجرای
خطمشی در واشنگتن است .این دفتر دارای تماسهای نزدیک و مؤثر با وزارت دفاع )آمریکا( و تعداد
زیادی از سازمانهای مستقر در واشنگتن است که در ایران ذینفع میباشند.
در بعضی موضوعات )مانند سیاست بلند مدت انرژی ٬صادرات آینده تکنولوژی هستهای و امور
دیگری که در سطوح باالی وزارت خارجه و دولت تحت بـررسی است( ٬دفـتر راهـنمایی کشـوری
”اطالعات یا راهنماییهای چندانی برای سفارت به دست نمیآورد .هر وقت که سفارت رهنمودهایی در
این موارد به دست بیاورد و یا گزارشاتی در مورد آنها اخذ کند ٬مکاتبات مربوط غالبًا چه در واشنگتن و
چه در سفارت به طور بسیار محدود توزیع میگردد) .از این جهت (نمایندگان سایر سازمانها معتقدند که
آنها به موقع کلیه اطالعاتی که مورد استفادهشان میباشد دریافت نمیدارند.
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یک اشکال عمده در روابط واشنگتن ـ سفارت ٬مسائل مربوط به فروش اسلحه به طور مؤثر است.
دولت ایران گلهمند است از اینکه در کسب اطالعات صحیح و قطعی راجع به هزینههای سـیستمهای
سالحی از سفارت )مستشاری نظامی( دچار اشکال است .این مشکل تصدیق میشود و بازرسان آن را
درک میکنند و قدمهایی برای رفع آنها در دست اقدام است .به نظر آنها )دولت ایران( سفارت نه تنها باید
در وضعی باشد که بتواند اطالعات معتبر درباره هزینه سالحها را ارائه دهد بلکه همچنین برآوردهای
مناسبی از هزینههای مربوط بعدی )آموزش عملیات ٬تعمیر و نگهداری و غیره( جهت نصب سیستمهای
تسلیحاتی داشته باشد .همچنین سفارت باید بتواند برای دولت ایران تخمینهای مفیدی دربـاره آثـار
اقتصادی خرد و کالن در مورد اقتصاد ایران و برنامه تسلیحاتی حال و آینده دولت ایران ارائه دهد .در
دسترس داشتن چنین اطالعاتی برای منافع هر دو دولت مفید است .اـگر تصمیمات دولت ایران بـرای
خریداری سیستمهای سالحی گرانقیمت آمریکایی بر اساس اطالعات نادرست باشد احتمال دارد که
اثرات نامطلوب روی طرفین داشته و روابط میان آنها را تیره کند .بازرسان پیشنهاد میکنند که سفارت
ابتکار شروع بررسی در مورد هزینههای مستقیم و غیر مستقیم برنامه خریدهای نظامی ایران را به دست
بگیرد و وزارتخانه ) (NEA/IRNپشتیبانی بین سازمانی این تحقیق را هماهنگ نماید.
ح :پیشنهادات
1ـ وزارتخانه )  (FBOدر بودجه تقدیمی آینده خود باید وجوهاتی برای توسعه محوطه سفارت تهران
در نظر بگیرد و قویًا از آن دفاع کند.
2ـ وزارتخانه ) (Nباید کنسولگری تبریز را تعطیل کند.
3ـ سفارت ایاالت متحده در تهران ٬باید با پشتیبانی وزارت خارجه ) (NEA/IRNاثـرات بـرنامه
خریداری اسلحه دولت ایران را در مورد اقتصاد ایران تجزیه و تحلیل کرده تا بتواند در صورت مقتضی نه
تنها برآوردهای آمریکا را درباره هزینههای مالی مستقیم برنامهاش به دولت ایران بدهد بلکه اثراتش را
در مورد اقتصاد ایران نیز ارائه نماید.
نحوه مدیریت روابط با ایران
بخش سوم ـ خالصه پیشنهادات اصلی
1ـ وزارتخانه )دایره  (FBOباید در بودجه تقدیمی بعدی خود ٬وجهی برای توسعه محوطه سفارتخانه
در تهران در نظر بگیرد و از این امر قویًا دفاع کند) .پیشنهاد شماره (1
2ـ سفارت تهران بایدتسهیالت کافی برای جادادن اقالم عمده در یک محل و در بخشی که به خدمت
عمومی درمیآید پیدا نموده و اجازه نماید.
)پیشنهاد شماره  7ـ فرعی (1
3ـ سفارت تهران چنانچه نتواند پیشنهاد شماره 7ـ فرعی را اجرا نماید ٬باید تسهیالت موجود و یا
زمین خالی نزدیک به محیط محوطه را برای جا دادن تمامی عملیات کنسولی به کار ببرد).پیشنهاد شماره
7ـ فرعی (2
4ـ سفارت تهران باید ارجحیت ویژهای جهت تجدید مدل و نوسازی قسمت کنسولی قائل شود.
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)پیشنهاد شماره 1ـ(5
5ــ وزارتخانه )دایره  (Mباید کنسولگری تبریز را تعطیل کند) .پیشنهاد شماره (3
6ـ مأموران سفارت آمریکا در تهران باید اثرات برنامه خریداری اسلحه دولت ایران را در مـورد
اقتصاد ایران تجزیه و تحلیل نمایند تا در صورت مقتضی نه تنها برآوردهای ایاالت متحده در خصوص
هزینههای مالی مستقیم برنامه خرید اسلحه به دولت ایران داده شود بلکه اثراتش روی اقتصاد ایران نیز
ارائه شود) .پیشنهاد شماره (1
7ـ سفارت تهران با مشورت  NEA/EXباید )الف( تعیین نماید که چند تا از چهل شغل کـارگری
قراردادی از نیازمندی معتبر و با ارجحیت زیاد برخوردار است) ٬ب( مشاغل پیشنهادی هیئت بازرسی را
جهت حذف ٬برنامهریزی مجدد نمایند) ٬ج( هریک از مشاغل باقیمانده محلی را مورد تجدیدنظر قرار
داده تا معین شود که آیا مشاغل اضافی باید درتجدید برنامه ریزی منظور شود و یا نیز )د( مشاغل اضافی
را که در تجدید برنامهریزی منظور نگردیده درخواست نماید و )ه( قرارداد غیرمجاز استخدام کارگران را
متوقف سازند) .پیشنهاد شماره  7فرعی (2
محل
ـــــ
وزارتخانه
تهران

تهران
ـــــ

مخصوص استفاده مقاالت رسمی
جدول 1ـ فهرست کلیه پیشنهادات منابع

اضافه
حذف
ــــــ
ــــــ
درخواست بودجه )تخمینًا  3میلیون
دالر( برای توسعه محوطه سفارت
برای نوسازی و تجدید مدل بخش
حذف دو نفر از سه مأمور بودجه و تجویز و تهیه بودجه برای یک دستگاه
ـکنسولگری اولویت زیادی قائل شوند.
امور مالی ـ مشاغل شماره  438ـ
ـکامپیوتر ترمینال برای بررسی و
 2115ـ  353 ٬53ـ  2115ـ 53
ترخیص ویزا.
یا ) 1 (Pـ 530
اطمینان حاصل شود که اـکثر مأموران
استفاده از یک دستگاه تولید
پرداخت هزینههای حملونقل
استفاده آن قطع شود.
اطمینان کاربرد بیشتر نامههای فرم )با ـکنسولی در ایران به زبان فارسی صحبت
حروف فرم؟( در بخش کنسولی مورد
میکنند.
مالحظه واقع شود.
دو شغل  Rو  Gآمریکایی حذف تسهیالت تفریحی بیشتری در محوطه مشاغل عمده شعبه خدمات آمریکایی به
 40ـ  FOتجدید رتبه یابد و یکی از
سفارت فراهم شود.
شود شمارههای  104ـ 2412ـ
55ـ  168ـ  2412ـ  55و  232ـ
مشاغل غیر ارشد از  3010به  3145و
 2412ـ  280٬55ـ  55یا  311ـ
دیگری به  3025تجدید طبقهبندی شود.
 3410ـ .(55
شغل محل برای واحد بهرهبرداری
قرارداد برای  40کارگر ختم شود
غیرمحرمانه منظور گردد.
تقاضای مشاغل محلی برای کارگران بهبودهایی برای بخش ویزای دانشجویی
استفاده نادرست از قراردادهای
با اولویتهای الزم فراهم شود.
قراردادی شود که در تجدید
برنامهریزی منظور نشده است.
خدمات
شخصی قطع شود.
ـکفایت منابع سفارت برای نظارت بر
تسهیالتی برای اسکان در یک محل
آشپز و راننده از آپارتمانهای
جهت جادادن عوامل مهم که به خدمت طرحها و برنامههای ایرانی جهت کسب
مسکونی موقت حذف شود.
وسایل نظامی مورد ارزیابی مجدد قرار
عموم در میآیند تهیه و اجاره شود.
ـگیرد.
تسهیالت مخابرات رادیویی مناسب
بین سفارتخانه
و پستهای مربوطه نصب شود.
تسهیالت پارکینگ در محوطه جنب
ـکنسولگری نصب گردد.
یک منشی محلی برای مرکز تجارتی
در نظر
ـگرفته شود.
یک منشی و کارمند امور مالی محلی

جابجایی یا تغییر و تبدیلهای دیگر
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
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تهران ـ ایران

سند شماره )(2

 8مارس  1979ـ  17اسفند 1357
جناب آقای دکتر ابراهیم یزدی
معاون نخستوزیر

تهران ـ ایران
عالیجناب:
سفارت ایاالت متحده قدردانی خواهد کرد اـگر بتواند در فرودگاه مهرآبـاد بـه تـرمینال MAAG
دسترسی داشته باشد تا اقالم مختلفی از بار و اثاثیه منزل و پست واتومبیلهای شخصی که در محوطه بار
قرار گرفتهاند بازستاند .عالوه بر این ما محترمانه خواهشمندیم که تصویب کنید تا وارد دفتر فرماندهی
مک ترمینال و دفتر عملیات شده و پروندهها و سابقههای قراردادی را از آنجا به دست آوریم تاپرداخت
درست تعهدات به ایران و بازستاندن بعضی از لوازم شخصی انجام گیرد.
ما از همراه بودن اعضای کمیته هواپیمایی ایران استقبال خواهیم کرد .ما مایلیم روز یکشنبه یازدهم
مارس برای خارج کردن اقالم مندرج در پاراـگراف اول وارد محوطه مک ترمینال بشویم.
ارادتمند ویلیام سولیوان
سفیر

سند شماره )(3

خیلی محرمانه
از :سفارت آمریکا ـ تهران
تاریخ 22 :مارس  1979ـ  2فروردین 58
به :وزارت خارجه ـ واشنگتن
موضوع :برنامه فروشهای نظامی خارجی به ایران
1ـ تمام متن خیلی محرمانه است
2ـ در خالل ضیافت نوروز نخستوزیر ٬من به طور جداـگانه با انتظام و یزدی در مورد مالقات
برنامهریزی شده هیأت نمایندگی دولت موقت ایران با دولت ایاالت متحده در  26مارس در واشنگتن
صحبت کردم .هیچکدام از آنها چیزی راجع به این موضوع نمیدانست.
3ـانتظام گفت که وی فکر میکند به این دلیل که دولت موقت ایران هنوز مشکل را بررسی نکرده است٬
چنین بحثهایی زودرس و نابهنگام میباشند .او پیشنهاد کرد که مالقات به تعویق افتد .من گفتم این ابتکار
از جانب ایران شروع شد و اقدام برای به تعویق انداختن آن بایستی از جانب ایران باشد.
سند شماره )(4

به :سفارت آمریکا ـ بلگراد
تاریخ 29 :مارس  1979ـ  9فروردین 58

از :سفارت آمریکا ـ تهران
سری
از سولیوان )سفیر( به ایگل برگر )سفیر(
موضوع :سفیر ایران در یوگسالوی
1ـ تمام متن سری است.
2ـ مشکل میتوانم ارزیابی خودم در مورد عواقب احتمالی برگشت دوست شما صالحی به تهران را
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ارائه دهم .این مسئله به سوابق شخصی و جو سیاسی آینده ایران بستگی دارد.
3ـ اـگر صالحی روابط نزدیکی با شاه ٬دربار و یا ساواـک داشت ٬هنگام بازگشت دردسرهای جدی
برایش پیش خواهد آمد .اـگر آن طور که در پیامتان گفتهاید ٬او یک متخصص بیطرف است ممکن است
مسئلهای پیش نیاید .ولی با توجه به سوابق کم و سیر غیر منظم و غیر عادی روند قضایی نـمیتوان
پیشبینی زیادی کرد.
4ـ معاونت سیاسی سابق وزارت خارجه که عالقهای به مسائل سیاسی نداشت اجازه یافته بود تا در
منزل خود آزادانه بماند و لیکن هنگامی که برای بدرقه همسر فرانسویاالصل خود که به پاریس سفر
میکرد رفته بود ٬دستگیر شده و تاـکنون خبری از او دریافت نشدهاست.
از طرفی یک ژنرال که بعد از انقالب بازنشسته شده بود اخیرًا برای صرف چای به دیدن من آمد و به نظر
میرسد که در آرامش و راحتی باشد.
5ــ فکر نمیکنم هیچکدام از سفرای سابق احضار شده بتوانند در این زمینه راهنمایی سودمندی کرده
باشند .اینکه بازنشستگان جدید هم از این مزایا برخوردار باشند یا نه ٬به سلیقه کمیته وزارت خارجه
بستگی دارد .وزیر خارجه به من گفت که میخواهد متخصصین را نگهدارد ولی خود او ممکن است به
خاطر درگیریها شغلش را از دست بدهد.
6ـ صالحی باید بداند که اسم او احتماًال درلیست اسامی مقامات ارشد رژیم پهلوی خواهد بود و اـگر او
یک بار به ایران بازگردد ٬شاید دیگر اجازه نداشته باشد که از ایران خارج شود .لذا اـگر او منبع درآمدی در
ایران نداشته باشد ٬قادر نخواهد بود که منبع درآمدی در آیندهای که قابل پیشبینی است در جای دیگر
سولیوان
جستجو کند.
سند شماره )(5

خیلی محرمانه
از :سفارت آمریکا در تهران
تاریخ 6 :آوریل  1979ـ  17فروردین 58
به :وزارت خارجه ـ واشنگتن
موضوع :مالقات با سالمتیان
1ـ )تمام متن خیلی محرمانه است(.
2ـ آقای سولیوان به همراه ناس در  25آوریل با معاون وزیر خارجه سالمتیان که اخیرًا به عنوان مقام
دوم وزارت خارجه معرفی شده ٬مالقات کرد .سفیر گفت که اوتصمیم دارد برای مشورت به آمریکا برود و
جویای پیام دولت موقت به مقامات آمریکایی شد .سالمتیان گفت که سفیر باید با کسانی که مشورت
میکند برموفقیت انقالب و تمایل ایران به داشتن روابط نزدیک با آمریکا تأـکید نماید .او اضافه کرد که این
مطلب را قبًال با نخستوزیر و وزیر خارجه در میان گذاشته لذا این اعالم دوسـتی مـوضع مشـترک
بلندپایهترین مقامات کشور بود .سفیر پاسخ داد که او قبًال به دولت آمریکا گفته که معتقد است دوستی با
ایران پایدار خواهد ماند و منافع اصلی ما حفظ خواهد شد ولی نوع روابط با آنچه که در زمان شاه بوده
متفاوت خواهد بود .به دالیل مختلف آمریکا میخواهد که ایران کشوری قوی ٬آزاد و مستقل باشد و
هویت ملی خودش را حفظ کند ٬ما منتظر روابط عادی با ایران هستیم.
3ـ سالمتیان به آرامی صحبت میکند ولی گاهی اوقات احساساتی میشود .او گفت که آمریکاییان
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باید بفهمند که انقالب ایران از خیلی جهات شبیه انقالب  1779آمریکا بودهاست .رؤسای جمهور بزرگ
آمریکا واشنگتن ٬جفرسون و لینکلن اینجا خیلی مورداحترام هستند ٬خیلی از جوانب قانون اساسی ایران
از قانون اساسی آمریکا الهام گرفته بود .او از لینکلن نقل کرد که گفته ٬شما بعضی ازاوقات میتوانید بعضی
افراد را فریب دهید و اشتباه اصلی شاه این بود که تصور میکردمیتواند تمام ملت را تمام مدت فریب دهد.
او گفت که خوشحال است که ایاالت متحده خواهان استقالل و تمامیت ارضی ایران میباشد .او تأـکید کرد
ـکه انقالب ایران تمامًا ایرانی بوده و هیچگونه محرک خارجی نداشته است.
4ـ سفیر پاسخ داد که دولت آمریکا میداند که انقالب کامًال داخلی و مستقل بوده ولی یکی از حقایقی
ـکه هر دو باید با آن روبهرو شوند جریان مداوم تبلیغات شوروی است که سعی دارد ایرانیان را نسبت به
نقش آمریکا در ایران فریب دهد .ما از جریان شدید دروغهای مسکو و بعد تکرار آنها توسط دوستان
شوروی در ایران نگران هستیم او مخصوصًا اشاره کرد و گفت روزنامه کیهان حامل تبلیغات روسی بوده او
اظهار امیدواری کرد که مقامات ارشد دولت موقت متوجه این دروغها بشوند.
او اضافه کرد که بر اساس صحبتهایی که کرده بودند نخستوزیر بازرگان خطر این تبلیغات را درک
میکرد .در جواب ٬سالمتیان یک بار دیگر از توجه و نگرانی آمریکا نسبت به استقالل و تمامیت ارضی
ایران اظهار خشنودی کرد .سالمتیان با اشاره به مطبوعات ایرانی گفت طبیعی است که بعد از 25سال
اختناق مطبوعات گاهی اوقات در احساسات تندروی میکند و آزادی مطبوعات برای انقالبیون خیلی
اهمیت دارد.
5ــ سفیر به گزارش اخیر کیهان مبنی بر اینکه آمریکا با ساواـک توطئه کرده بود تا خانههای تعدادی از
شخصیتهای انقالبی مهم مانند آیتاهلل طالقانی را منفجر کند ٬بازگشت .این گزارش کامًال ساختگی است و
ما نگران هستیم که این نوع مطالب دیگران را تحریک کند و میتواند باعث بدرفتاری مردم با افراد سفارت
و یا شرکتهای وابسته شود .سفیر بعد مسئله رضا امینی از  ٬ ICAآقای شیبانی از  AIUو دولتشاهی از
موتوروال را مطرح ساخت .گزارشات جداـگانه.
ناس

سند شماره )(6
خیلی محرمانه
تاریخ 9 :آوریل  1979ـ  20فروردین 1358
به :سفارت آمریکا ـ تهران
از :وزارت خارجه ـ واشنگتن
موضوع :تقاضا برای موافقت )با انتصاب ـکاتلر(
1ـ رئیس جمهوری مایل به انتصاب والترال .ـکاتلر به عنوان سفیر کبیر درایران میباشد .لطفًا تقاضای
موافقت کتبی بنمایید و به مجردی که موافقت حاصل شد وزارت خارجه را مطلع سازید .از مقامات دولت
ایران بخواهید تا انتصاب پیشنهادی را تا زمان اعالن ـکاخ سفید به صورت کامًال محرمانه حفظ نمایند.
اطالعات بیوگرافی درباره وی در سابقه بیوگرافی موجود است.
2ـ خواهشمند است درباره اعالم بر اساس توافق شفاهی تا دریافت توافق کتبی کسب اجازه کنید و
وزارت خارجه را از زمان احتمالی آن مطلع سازید.
ـکریستوفر
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سند شماره )(7
محرمانه
تاریخ 11 :آوریل  1979ـ  22فروردین 1358
به :وزارت خارجه ـ واشنگتن
از :سفارت آمریکا ـ تهران
موضوع :تقاضا برای موافقت
من صبح روز  11آوریل یادداشتی را به وزارت خارجه بردم .ـگودرزنیا ٬رئیس اداره چهارم فکر
میکرد جواب ایران حدود یک هفته طول میکشد .او همچنین گفت وی به دنبال توافق با اعالم نظر بر
ناس
اساس موافقت شفاهی خواهد بود.
سند شماره )(8

خیلی محرمانه
تاریخ 12 :آوریل 79ـ 23فروردین 58
به :وزارت امور خارجه ـ واشنگتن
از :سفارت آمریکا در تهران
موضوع :مالقات با یزدی معاون نخستوزیر
1ـ )تمامی متن خیلی محرمانه است ـ این یک پیام گزارشی است(
2ـ خالصه :کاردار میل ایاالت متحده را به عادی کردن مناسبات و صحبت صریح درباره مسائل ابراز
داشت.یزدی ضمن تذکر درباره دخالت ایاالت متحده در رژیم گذشته تأـکید کرد که باید طوری رفتار کرد
ـکه گذشته به عنوان گذشته تلقی شود و همکاری در بعضی زمینهها فراهم شود و یک سفیرجدید که ایران و
انقالب آن را درک میکند به ایران بیاید) .پایان خالصه(
3ـ کاردار به اتفاق استمپل ٬کفیل قسمت سیاسی روز  12آوریل از یزدی معاون نخستوزیر در
دفترش دیدار کرد .این تلگراف شامل شرح کلی این دیدار است و تلگرامهای جداـگانه با مسائل ویژه
سروکار خواهد داشت.
4ـ کاردار در آغاز مطلب گفت که او بتازگی از مشورت با مقامات مافوق بازگشته و تا رسیدن سفیر
جدید متصدی امور خواهد بود .او تمایل حکومت ایاالت متحده را به عادی کردن مناسبات تا آن اندازهای
ـکه شرایط اجازه میدهد ٬ابراز داشت و خاطرنشان ساخت که چندین فقره منافع مشترک وجود دارد که
فرصتهایی برای ایران و ایاالت متحده ایجاد میکند تا با یکدیگر کار کنند .او گفت( ما میخواهیم که ایران
تمامیت ارضی خود را حفظ کند و مستقل از سلطه سیاسی خارجی باقی بماند و رشد اقتصادی داشته
باشد .ضمن اشاره به مسئله پیوندهای گذشته با رژیم سابق کاردار گفت ایاالت متحده انگیزههای آجل
ندارد و میل ندارد که حکومت جدید ایران را با تحت فشار قرار دادن برای سازش ناراحت کند و حکومت
ایاالت متحده نسبت به تمایالت ایران روش پاسخ گویا نخواهد داشت .او گفت هر گونه پیشنهادی که
یزدی درباره اقداماتی که ممکن است در این جهت به عمل آورد مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت و از
معاون نخستوزیرخواست هر گونه مشکل و یااتهامی را علیه آمریکا مورد توجه قرار دهد .کاردار تأـکید
ـکرد که بهتر است مسائل صریحًا مورد بحث قرار گیرد تااینکه اجازه داد مشکالت به مرور زمان به فساد و
ـگندیدگی کشانده شود.
5ــ یزدی پاسخ داد که یک مانع بزرگ در راه عادی کردن مناسبات ایران و ایاالت متحده در واقع٬
درگیری عمیق شما در رژیم گذشته“ بودهاست .او به سرعت به جنبههای مثبتتر بازگشت و خاطرنشان
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ساخت که حکومت حاضراست مناسبات خود را باایاالت متحده عادی کند“ هر گاه که میزان پاسخگویی
ایاالت متحده برای ”اصالح مسائل مربوط به گذشته “ )مشخص نشده( روشن شود .او گفت گذشته٬
ـگذشته است و ایرانیان مردان عمل هستند و زمینههای بسیاری برای همکاری وجود دارد .ایران نیز به
مرور زمان نیازمند تکنولوژی و محصوالت کشاورزی آمریکا خواهد بود .مناسبات عادی بر مبنای
احترام متقابل خواهد بود .در این ارتباط یزدی گفت انتصاب یک سفیر جدید یک گام مثبت است به ویژه
اـگر او )مقصود سفیر جدید آمریکاست( کسی باشد که حکومت جدید و انقالب ایران را درک میکند.
ـکاردار اطمینان داد که سفیر جدید منصوب ٬چنین شخصی خواهد بود) .اظهار نظر :اـگر یزدی درباره
تقاضای پذیرش )سفیر جدید ـ م ( اطالع داشت ٬هیچگونه اشارهای به آن نکرد( .یزدی آن گاه افزود که
سفیر جدید باید ”حداقل ٬درگیریهای ضد انقالبی در سایر کشورها را نداشته باشد“.
ـکابینه و رهبران مذهبی از جمله خمینی حاضرند برای عادی شدن مناسبات هنگامی که اقدامات
اساسی به عمل آمده باشد ٬راه بگشایند.
6ـ بحث آن گاه به مسائل دادگاههای انقالب و سایراقالم ویژه کشانده شد )ـکه در تلگرافهای جداـگانه
ناس
ـگزارش داده شده است(.
سند شماره )(9

سری
از :سفارت آمریکا در تهران
به:وزارت امور خارجه ـ واشنگتن دی .سی .ـ فوری تاریخ 12:آوریل  1979ـ  23فروردین 58
موضوع :مالقات با یزدی :محاـکمات انقالبی
1ـ تمام متن خیلی محرمانه .این یک پیغام گزارشی است.
2ـ خالصه :کاردار به اختصار نگرانی آمریکا را در مورد ماهیت محاـکمات و اعـدامـها تـوضیح
داد.یزدی انتقادات را پذیرفت و گفت دولت کوشش میکند که سیستم قضایی را اصالح کند ٬اما خشم
عمومی به اندازهای است که دولت جدید مشکالتی در رابطه با منع انقالبیون از کشتن مقامات سابق ٬در
خیابانهادارد .او برای تأـکید مطالبش ٬یک سری عکسهای وحشتناـکی از ”پروندههای قدیمی ساواـک“ که
افراد را تا سرحد مرگ شکنجه کرده بودند به عنوان مدارکی که مردم را دیوانه کرده است ٬به کاردار نشان
داد .مسئله دولت در متقاعد کردن انقالبیون برای آشکار کردن مدارک است .یزدی همچنین متذکر شد که
ضد انقالبیون مشغول هستند و گفت دولت قبًال توافق خمینی را در مورد عطوفت ٬بشر دوستی و سیاست
محاـکمه به دست آورده است .انجام این کار منتظر لحظه مناسب سیاسی است) .پایان خالصه(
3ـ کاردار بعد از ارائه نظریات آمریکا در مورد روابط با رژیم جدید )مرجع الف( باروحیهای صمیمی و
بحثی دوستانه راجع به مشکالت صحبت را به محاـکمات انقالبی کشاند .با توجه به راهنمایی مرجع ب
ـکاردار نگرانیهایی را که توسط خیلی از اشخاص آمریکایی احساس میشد ٬مخصوصًا آنهایی که از
انقالب ایران حمایت میکردند ٬نسبت به عملکرد دادگاههای انقالب بیان کرد .این عکسالعمل میتواند
جریان عادی کردن را کند کند .درست به همان ترتیب که انقالبیون ایران در موارد بخصوصی به آمریکا
مظنون هستند ٬آمریکاییها و دیگر ملل غرب هم ازاین انحراف آشکارانقالب دلسرد شدهاند و این موضوع
سؤاالتی راجع به هدف واقعی انقالبیون پیش میکشد .کاردار ضمن ابراز امیدواری خود و دولت آمریکا٬
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در مورد اینکه هر چه زودتر محاـکمات و اعدامهای انقالبی متوقف شود ٬بیان کرد که مقصود آمریکا
بشردوستی است و نه انعکاس نتایج بیگناهی یا گناهکاری افرادخاص .کاردار با بازگو کردن اینکه معاون
نخستوزیر به علت مخالفتش با رژیم شاه از ایران فرار کرده بود و اخیرًا به ایران برگشته که به کشورش
خدمت کند ٬اظهار امیدواری کرد که به افراطیهای انقالبی اجازه داده نشود که یک نسـل دیگـر را از
مشارکت در زندگی ملی بازدارند .او گفت حاال زمانی است برای بخشندگی و آسایش عمومی.
4ـ یزدی برای بازگویی مطالب خیلی آماده بود .او گفت مسائل را درک میکند و مردم زیادی همین
عقاید را به دولت ابرازداشتهاند .در این لحظه او طرف میز خود رفت و پروندهای بیرون کشید که شامل 50
تا  60ورق با عکسهای الصاق شده بود .یزدی گفت که اینها پروندههای ساواـک است که در اثر انقالب به
دست آمده است و نتایج قبل و بعد از شکنجه افراد زیادی را نشان میدهد .او گفت اینها تشریحی است که
چرا دولت در منع انقالبیون از کشتن مقامات رژیم سابق در خیابانها ٬دچار مشکل است) .نظریه :عکسها٬
ـکه به نظر معتبر بودند ٬یک سری مدارک وحشتناـک بودند که نشانگر بدنهای شکنجه شده و تکه تکه شده
بودند .یزدی به طور واضح در اینجا تاـکتیک مؤثری دارد( .یزدی گفت دادگـاههای انـقالب چـنین
عکسهایی را دیدهاند و مشکل است که به دنبال چنین شواهدی از رژیم گذشته ٬توصیه ارفاق کرد.
دولت کوشش میکند که محاـکمات را ٬برای جلوگیری از بدتر شدن انتقامگیری افراطی در خیابانها و
خانهها ٬تحت ضوابط اداری درآورد .یزدی یک حادثه دیگری را که یک کارمند سابق ساواـک توسط
سربازان انقالبی در اصفهان تا سرحد مرگ شکنجه شده بود نقل کرد .هنگامی که یزدی سرباز را برای
توضیحات به نزد خود احضار کرد سرباز بدن شکنجه دیدهاش را نشان داد و گفت فقط آنچه که به سرش
آمده نسبت به شکنجهـگر خود انجام دادهاست.
5ــ در مورد سؤال درباره شواهد ٬یزدی گفت شواهد فراوانی وجود دارد که مربوط به خـیلی از
ـگذشتگان است ٬که شامل بعضیها ٬که فکر میشود پاـک و به دور از سرزنش شدن افراطی هستند٬میشود.
بازرگان ٬انتظام و یزدی شخصًا با روشی که کمیته خمینی در مورد مسئله قضاوتهای کوتاه مدت به کار
میبرد ٬مخالفت کردند .دولت موقت کوشش میکند که اوضاع را بهبود بخشد .کاردار فهمیدن مشکالت را
بیان کرد ٬اما گفت کشتن شخصی مثل خلعتبری که صرفًا یک تکنیسین بوده نه تنها غیر ضروری بود بلکه
تصویر خارجی ناشایست غیر الزمی به دولت میدهد .یزدی با آمادگی قبول کرد که اعدامهای خلعتبری٬
ریاضی ٬سخنگوی مجلس ٬و سناتور وحیدی ”شاید افراطی باشد“ .اما پرسید” :شما چگونه این را تعیین
میکنید؟“ قائم مقام رئیس قسمت سیاسی اظهار کرد که ارائه مدارک در محاـکمات علنی و در مواردی از
این قبیل خصوصًا اهمیت دارد .یزدی گفت که این نکته اصلی بحثهای دولت با خود خمینی است.
6ـ معاون نخستوزیرادامه داد و متذکر شد که محاـکمات درقسمتی سیاسی هستند .خیلی از مقامات
و افراد رژیم گذشته ٬در حال آشفته کردن اوضاع هستند و به طور فعالی به نیروهای انقالبی حمله میکنند.
دولت مطمئن است که چنین نیروهایی در اغتشاشات کردستان و ترکمن صحرا درگیر بودهاند ٬و باید در
مقابل چنین نیروهایی فشار اعمال کرد .محاـکمات یک راه این کار هستند.
7ـ کاردار پیشنهاد کرد که شاید برنامه عطوفت و مجازاتهای کمتر از مرگ ممکن است جو را اصالح
ـکند .یزدی گفت که این مورد بحث بوده و قبًال توسط کابینه و خمینی تصویب شدهاست .اجرای حکم به
مرحله عمل درنمیآید تااینکه موقعیت مناسبی پیش آید و اوضاع امنیتی کمی آرامتر شود .اذهان عمومی
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هم بایستی برای این کار آماده شود .آیتاهلل طالقانی این روش را دو روز قبل در سخنرانی برای افراد
پلیس شروع کرد و از بخشندگی و عطوفت صحبت کرد .هیچ شهری حتی شهر کوچکی وجود ندارد که
ـکشته شدن افراد بیگناهی را در طول و یا قبل از انقالب ندیده باشد .به هر حال محدودیتهایی به وجود
خواهد آمد .آنهایی که در خشونتها دست داشتهاند٬بایستی مجازات شوند و با دیگران بهتر رفتار میشود.
سپس بحث به مطالب دیگری کشیده شد.
8ــ نظریه :یزدی با این موضوع مشکل ٬با صبوری و توضیحات مؤثر درباره کیفیت اوضاع و نیروها
برخورد کرد .مسئله مورد اطمینان او این بود که دولت از اوضاع بد که میتواند بدتر هم بشود ٬بهترین را
میسازد .او و دیگر همکاران دولتیش برای معتدل کردن تمایالت روحانیون تالش میکنند .بدون گفتن و
یا تقاضای مستقیمی ٬او سعی میکرد که استنباطی از بعضی مفاهیم ٬راجع به اوضـاع کـه او و دیگـر
همکارانش با آن روبرو هستند ٬به دست آورد .او دلیل و مشکل نگرانی خارجی را درک میکند و بدون
ناس
شک از این موضوع برای خود و اقدامات دولت به منظور اصالح اوضاع استفاده میکند.
سند شماره )(10

خیلی محرمانه
تاریخ 17 :آوریل  79ـ  28فروردین 58
به :چارلز دبلیو .ناس
از :بخش خاور نزدیک  /ایران
توضیحات :این نوشتهای است که ما همراه مدارک درخواست موافقت برای صدر ٬به ـکاخ سفیدفرستادیم.
شاید برای شما و دیگران جالب باشد.
خیلی محرمانه
رضا صدر وزیر بازرگانی در حکومت کنونی بازرگان میباشد و به سفارت ایران در آمریکا منصوب
شده است .صدر دارای زمینه تحصیالتی وسیع و سالها تجربه بازرگانی در ایاالت متحده و مناسبات
نزدیکی با رهبران سیاسی مذهبی کنونی ایران است.
صدر در ـکاشان در تاریخ  4فوریه  1933به دنیا آمد و دبیرستان را در آن شهر به پایان رساند و آنگاه
وارد دانشگاه تهران شده و درجه لیسانس و دکترای فلسفه والهیات گرفتهاست .عالقه او به این موضوعات
تا اـکنون هم ادامه داشتهاست.
صدر که یک بورس تحصیلی از سوی دولت ایران دریافت کرد ٬در سال  1958به عنوان دانشجو وارد
ایاالت متحده شد و ابتدا در دانشگاه ”وین“ و سپس در دانشگاه ”میامی“ در ایالت فلوریدا به تحصیل
پرداخت .وی از این دانشگاه مدرک لیسانس شیمی گرفت.
در سال  1963صدر تقاضای روادید مهاجرتی به آمریکا کرد که برای این کار ضامن او شرکت
) COMPANY OF BROOKLYN MANIFOLD SUPPLYسازنده ماشینها و تجهیزات مـحاسبات
بازرگانی( بود .روادید او در سال  1964تصویب شد و صدر یک ساـکن دائمی ایاالت متحده در سال
 1966شد .در سال  1967وی تقاضای روادید مهاجرت برای همسرش ”ملوک مهاجان نراقی“ کرد که از
قرار معلوم در نیویورک به او پیوست .صدر در سال  1971اظهارنامه تمایل تبعه آمریکا شدن را امضا کرد
ولی سابقهای از اینکه او این تقاضا را دنبال کرده باشد وجود ندارد .در سالهای اقامت در نیویورک صدر
یک درجه فوقلیسانس مدیریت از دانشگاه نیویورک گرفت .پس از سال  1968او محل استخدام خود را
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تغییر داد و ظاهرًا تا سال  1978یا اوایل  79درنیویورک اقامت داشت .صدر در آمریکا سفرهای دور و
درازی انجام دادهاست.
جستجوی وسیع در منابع حکومت ایاالت متحده هیچگونه زمینهای برای اینکه انتصاب صدر به
عنوان سفیر ایران در ایاالت متحده در معرض ایراد واقع شود ندارد.
منابع این گزارش عبارتند از ـ تلگرام شماره  3910تهران مورخه  15آوریل  1979و هـمچنین
پروندههای دفتر اطالعات و پژوهشهای وزارت امور خارجه ٬اداره مهاجرت و قبول تـابعیت و اداره
آـگاهی(.
سند شماره )(11

تاریخ58/1/28 :
شماره3960/4 :
اداره چهارم سیاسی
یادداشت
وزارت امور خارجه
وزارت امور خارجه دولت جمهوری اسالمی ایران با اظهار تعارفات خود به سفارت ایاالت متحده
آمریکا احترامًا موافقت دولت جمهوری اسـالمی ایـران را بـا انـتصاب جـناب آقـای WALTER L.
 CUTLERبه سمت سفیر ایاالت متحده آمریکا در ایران اعالم میدارد.
موقع را مغتنم شمرده احترامات فائقه را تجدید مینماید.
سند شماره )(12
تاریخ 21 :آوریل  1979ـ  1اردیبهشت 1358
خیلی محرمانه
به :وزیر امور خارجه واشنگتن
از :سفارت آمریکا در تهران
موضوع :نشستن روی تکه چوب شکسته :آمریکا در ایران
1ـ تمامی متن خیلی محرمانه
2ـ خالصه :نظر ایرانیان درباره ایاالت متحده دستخوش یک تحول منفی شدهاست .بسـیاری از
دوستان ما سرخورده شدهاند و بسیاری از آنها از داشتن تماس علنی با ما هراسناـکند .دشمنان ما غرق در
شادی هستند و به طورتعرضآمیزی ضد آمریکایی هستند .هر چند تعیین یک سفیرجدید آمریکا فرصت
فراوانی برای ما فراهم میکند معذالک احتمال نمیرود که پیوندهای آمریکا و ایران به صمیمیت مناسبات
در گذشته برسد .ما باید تطبیق اوضاع خود را با این شرایط جدید آغاز کنیم و تغییر سیاست را به حداقل
ـکاهش دهیم و کوششها خود را درباره آنچه میتوانیم تحت شرایط جدید محدودتر انجام دهیم به حداـکثر
برسانیم) .پایان خالصه(
3ـ سفارت به مناسبت نگرانی بیان شده از سوی سایروس ونس ٬وزیر امور خارجه و نیوسام و
سائودرسی ٬معاونان وزارت خارجه درباره شرایط جاری در ایران فوقالعاده سپاسگزار است .در عین
حال شگفتی درسطح عالی بر سرروشهایی که ازمدتی قبل درجریان بوده ما را به این مطلب به نحوحادی
آـگاه کرده است که برقراری ارتباط صحیح با اشخاصی که در خارج ازاین محیط غیر عادی وتااندازهای پر
هرج و مرج که دراینجا حاـکم است هستند ٬تا چه اندازه دشواراست .ماخودمان درتجزیه و تحلیل ودرک
ـکامل ازتغییراتی که در اینجا در جریان است با مشکالتی موجه شدهایم .آن عده از ما که اخیرًا از مرخصی
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خود از آمریکا بازگشتهاند این وضع را شدیدتر از دیگران احساس میکنند.
4ـ به منظور برداشتن گامی به پیش در راه درک دگرگونیها و گرفتن نتایج الزم از آن ٬مراتب ذیل به
عنوان یک ”تصویر مختصری“ ازاینکه ما در چه جوی واقع شدهایم ارائه میشود .همه مأموران گزارشگر
ما که با ایرانیان تماس دارد و بعضی از موارد این تماس از  3یا  4سال قبل دوام داشته در این نظر با ما سهیم
هستند.
5ــ در نتیجه حوادث  8ماه گذشته بسیاری از دوستان ما از حوادث اخیر سرخورده شدهاند و بسیاری
از آنهامیترسند با ما تماس داشته باشند .مناسبات دیرینه شخصی همچنان دوستانه است ٬ولی تقریبًا همه
ایرانیان مایل به استفاده از یکی از تئوریهای توطئهـگرانه لجام گسیخته هستند )زیرکی ما در برانگیختن
احساسات ضد کمونیستی در انقالب خمینی( .دشمنان ما و آنهایی که نسبت به ما خصومت دارند )یعنی
اـکثریت قاطع کشور( غرق درشادیند .این دشمنان باپشتیبانی آنهایی که چه طرف راست و چه طرف چپ
حقیقتًا از ما تنفر دارند ٬جوی را ایجاد کردهاند که در نتیجه آن هر چیزی که آمریکایی باشد خائنانه و ضد
اسالمی و شراست .کوششهای اسالمی ” برای پاـکسازی“ ایران از نفوذهای فرهنگی ٬سیاسی٬اقتصادی و
اجتماعی غرب به یک نوع تعقیب جادوگران تبدیل شده است که در نتیجه آن هر گونه تـقصیری در
معاشرت با آمریکاییها برای مظنون ساختن طرف یا محکوم کردن او کافی است.
ما به طورکلی حتی از سوی دوستانمان ضعیف و بیاثر معرفی شدهایم .برای ما موجب دلگرمی است
ـکه هنوز اشخاصی هستند که علیرغم فشارهای محسوس و خصمانه خطر صحبت کردن بادوستان دیرینه
آمریکایی را بر خود هموار میکنند .آنها نمیخواهند که از آمریکاییها در دفاتر خود پذیرایی کنند یا اینکه
اتومبیلهای سفارت در خارج از محوطه خانه آنهامتوقف شود ٬بعضیها ابتکار مالقات در رستورانها یا در
محیطهای بیطرف را در پیش گرفتهاند .در بسیاری از موارد چنین اشخاصی از مواضع نفوذ آسودهاند و
اطالعاتی که از طریق پیامهای تلفنی به ما میرسید دیگر در دسترس ما بجز در موارد اقدامات پوشیده و
سری قرار نمیگیرد .چند نفر از همتاهای باقیمانده در بخش خصوصی نیز این تجربه را احساس کردهاند
ـکه تا اندازهای داللت بر آن میکند که این پدیده تقریبًا همگانی و منظم است.
6ـ تاریخ احتماًال نظر لطف بیشتری نسبت به افکار عمومی درباره ما خواهد داشت لیکـن ایـن
بیمارگونگی انقالبی که به نحو بی سروصدا و در عین حال با نهایت توانایی در نتیجه تبلیغات خصمانه
تشدید شده است نفوذ تاریخی ما را در اینجا برای مدتی کاهش داده است .ما به خاطر مداخله نداشتن در
سیاست داخلی هرگز کسب اعتبار نخواهیم کرد .هیچ ایرانی حقیقتًا باور نمیکند که ما دخالتی نداشتهایم و
اـگر آنها میگویند که باور میکنند ٬آنها آن گاه میگویند که از آنچه که بیاعتنایی ما درباره منافع حیاتی
خودمان )و آنها است( بشدت تحت تأثیر قرار میگیرند .شواهد محسوس به اندازه کافی وجوددارد)دیدار
هایزر ٬ادای شهادت بعضیها در دادگاهها به خاطر نجات شخصی خود و غیره و غیره( که از این مدعا
پشتیبانی میکند .حتی آنهایی که درباره بردباری ما اطالع دارند عالقه ندارند که پروندهها را روشن
ـکنند.انقالبیون موفق مانند یزدی ٬انتظام و بازرگان بدون شک در روشن شدن موضوع کاری نمیکنند و
اطرافیان خمینی به نحو متعصبان٬ای با چنین کاری مخالف خواهند بود .ما معتقدیم که یکی از دالیل عمده
خصومت انتقامآمیز خمینی این است که او ظرف سه ماه گذشته در ایران کشف کرده است که پیوندهای
آمریکا با ایران تا چه اندازه عمیق است.اتومبیلهای او آمریکایی هستند و کودکان نزدیکترین همکاران او٬
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در ایاالت متحده تحصیل میکنند .حتی عدهای از دوستان نزدیک او مراجعه کرده و تقاضا کردهاند که به
خاطر اخذ روادید نزد سفارت آمریکا اقدام کنند .همه اینها باید بسیار دردناـک باشد.
7ـ آنچه که ما باید انجام بدهیم این است که تا مدتی با جریان امور هماهنگی داشته باشیم .یزدی و
انتظام هر دو با کاردار درباره آغاز جدید که با ورود سفیر جدید عملی خواهد شد ٬صحبت کردهاند.
اشخاص دیگر طرف تماس در میان جامعه روحانیت نیز به سایر کارمندان سفارت اشاره کردهاند که این
امر )مقصود ورود سفیر جدید است( فرصتهایی فراهم خواهد کرد .همگی اصرار بر آن داشتهاند که این امر
هر چه زودترصورت گیرد .این امر درایران به عنوان یک دگرگونی از کهنه به نو تلقی خواهد شد هرچند که
تااندازهای یک دگرگونی آرایشی خواهد بود این عینًا چیزی است که برای آغاز فرایند عادی شدن اوضاع
مورد نیاز خواهد بود.
8ــ ما در هفته آینده درباره مشکالت اساسی این رژیم یا هر رژیم آینده بحث خواهیم کرد .معذالک
این نکته کامًال روشن است که مناسبات ایران و آمریکا از ماهیت صمیمی به مـاهیت رسـمی تـغییر
ـکردهاست.این امر مستلزم آن خواهد بود که ابزارها شکل و مفهوم جدیدی پیدا کنند .همچنین تعدیلهای
بوروکراتیک )دیوانساالری( صورت گیرد تا اثرات ناهنجار سیاست ما در اینجا و در منطقه به حداقل
برسد و آنچه را که ما بتوانیم در اوضاع و احوال محدود کنونی انجام دهیم به حداـکثر برسانیم .ناس
سند شماره )(13
محرمانه
تاریخ  24 :آوریل  1979ـ  4اردیبهشت 1358
به :آژانس بینالمللی ارتباطات واشنگتن
از :سفارت آمریکا در تهران
موضوع :مالقات با مهدی ممکن معاون وزارت اطالعات
خالصه .در یک دیدار تشریفاتی که با مهدی ممکن معاون وزارت اطالعات ٬وابسـته مـطبوعاتی
مقررات جدید مطبوعات را با او در میان گذاشت و وابسته مطبوعاتی چنین تشخیص داد که معاون وزارت
اطالعات ٬مهدی ممکن و سایر اشخاصی که دراین جمع حضورداشتند٬احساسات شدیدی علیه سیاست
اخیر آمریکا در ایران دارند .ممکن است نقش وزارت خود را به عنوان محل تصفیه برای شکایات درباره
پوشش مناسبات ایران و آمریکا در مطبوعات ایران قلمداد کرد .هر چند سیاست آمریکا نسبت به ایران از
نظر ممکن غیر قابل درک است؛ معذالک ضروریات مناسبات دوجانبه ممکن است به صورت پلی نسبت
به مناسبات آینده باشد) .پایان خالصه(
1ـ روز  23آوریل روزن ٬وابسته مطبوعاتی یک دیدار تشریفاتی از مهدی ممکن ٬معاون وزارت
اطالعات به عمل آورد که بعدًا ابوالقاسم صادق ٬سرپرست اخبار داخلی که از رژیم سابق باقیمانده و
محمدرضاشریف ٬کفیل خبرگزاری پارس و علی ماهانی مشاور وزارت که سالها در ایاالت متحده زندگی
ـکردهاست به آن ملحق شدند.این دیدار را ممکن است یک دیدار دوستانه ولی در عین حال صحیح )برطبق
مقررات صحیح( و ماهیت کاری دانست و ایرانیان )شرکت کننده در این جلسه( به نحو قاطعی در مقابل
مطبوعات و سیاست حکومت ـکارتر در ایران از یک خط ابراز عقاید و تقاضای خود پیروی میکردند.
2ـ مالقات با اظهارات ممکن درباره مقاصد اطالعات و برای به نظم در آوردن مطبوعات روبه رشد
ایران آغاز شد .ممکن روشن ساخت که دولت موقت ایران نمیتواند و قصد ندارد برای کنترل رسانههای
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مطبوعاتی اقدام کند .وی در عین حال اضافه کرد که دورانی که مطبوعات زیر چماق بودند ٬پایان یافته و ما
اـکنون در یک دوران فترت به سر میبریم که روزنامهها و خبرنگاران در آن در بعضی موارد از حدود
قضاوت صحیح تجاوز میکنند که یکی از شواهد آن انتشار مطالب جنجالی در مطبوعات در مـورد
افراطـکاریهای خاندان پهلوی بودهاست .معاون وزارت اطالعات گفت او الیحهای برای نخستوزیر تهیه
ـکرده است که به موجب آن مطبوعات را تشویق به تشکیل یک کانون مطبوعات خواهد کرد که متشکل از
نمایندگان مطبوعات به عنوان یک هیئت تنظیم کننده باشد به صورتی که این سیستم در وظایف خود
ـکوتاهی داشته باشد ٬دولت به دادستانی کل و وزارت دادگستری براساس موارد ویژه مراجعه خواهد کرد.
در این مرحله ممکن قصد ندارد مانع انتشار روزنامهای شود ولی با پیش آمدن قانون اساسی جدید او
پیشبینی میکند که پروانههای انتشار از سوی دولت محدود خواهد شد.
3ـ ممکن درباره مبارزات تبلیغاتی ضد آمریکایی درمطبوعات ایرانی بسیار صمیمی و صریح بود و به
وابسته مطبوعاتی اطمینان داد که برای تهیه یک مطبوعات بیطرف ٬زمان و شکیبایی و فرهنگ الزم است.
با این مقدمه برای آغاز صحبت ٬وابسته مطبوعاتی مقاالت منتشره در کیهان را در جریان نیمه اول ماه
آوریل که بدون ذـکر مأخذ بود پیش کشید که به موجب آن ایاالت متحده به توطئهچینی برای از میان بردن
رهبران سیاسی و مذهبی ایران متهم شدهاست .دکتر ممکن طبق پیشنهاد آقـای صـادق گـفت وزارت
اطالعات و او را شخصًا میتوانند به عنوان یک مرکز مبادله برای شکایتهای مشروع درباره پوشش
مطبوعات ایران به حساب آورند و از روزن تقاضا کرد تا یک نسخه کپی شده از هرگونه مکاتبه را به
وزارت امور خارجه بفرستد.
4ـ ممکن ضمن بحث درباره زندگی حرفهای خویش اعتراف کرد که مدتی به عنوان زندانی سیاسی٬
زندانی بوده است و هر چند خاندان پهلوی بود که عمًالاو را زندانی کرد٬او ایاالت متحده را برای مخزنی از
عدم اعتماد بین دو کشورمورد سرزنش قرارداد.او گفت به عنوان یک فرد یایک عضو ملت ایران نمیتواند
درک کند که چرا سیاست خارجی یک ابر قدرت ظرف دو ماه هم از شاه و هم از بختیار و هم از خمینی
پشتیبانی میکند .ماهانی وارد گفتگو شد و مطبوعات ایاالت متحده را به همکاری نزدیک با دولت ـکارتر
متهم کرد و موضوع حقوق بشر را که هر دو از آن پشتیبانی میکنند به عنوان شاهد زنده ذـکر کرد .صادق
احساس کرد که ایاالت متحده باید تا مدتی در انتظار یک موضع خصومت از جانب ایرانیان باشد .وی در
عین حال احساس کرد ”هم ایاالت متحده وهم ایران هر دو به یکدیگر نیاز دارند“ و این ضرورت ممکن
شلنبرگر
است پلی برای مناسبات جدید و بهتر بین دو کشور فراهم کند.
سند شماره )(14
خیلی محرمانه
تاریخ 24 :آوریل  1979ـ  4اردیبهشت 58
به :وزارت امور خارجه ٬واشنگتن
از :سفارت آمریکا تهران
موضوع :دیدار از دکتر رضا صدر وزیر بازرگانی
1ـ )تمام متن خیلی محرمانه(
2ـ خالصه :کاردار دردیدار از دکتر رضا صدر وزیر بازرگانی اظهار نظر کرد که منافع متقابل دو کشور
مافوق حکومتهای ویژه قرار گرفته و از جانب وزیر امور خارجه اطمینان داد که ما در امور داخلی ایران
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دخالتی نداریم و قصد مداخله نیزنداریم .او گفت که ایاالت متحده مایل است با حکومت جدید ایران و با
سرعتی که در برقراری روابط جدید تعیین شدهاست کار کند .همچنین شرکتهای آمریکایی هنوز هم ایران
را یک بازار مهم میشمارند و میتوانند خود را با شرایط جدید تطبیق دهند .وزیر گفت او تحت چنین
تأثیری قرار گرفته که آمریکاییها در جهان عملگراترین مردم هستند و میتوانند با هر اوضاع و احوالی
خود را تطبیق دهند که با توجه به اینکه حکومت ایاالت متحده از شاه بدون قید و شرط پشتیبانی میکرد٬
برای ایاالت متحده الزم خواهد بود تا گذشتهایی از خود نشان دهد و حوصله به خرج دهد تـا بـر
خصومتهای قابل درک نسبت به ایاالت متحده غلبه کند .او گفت معتقد است که محیط برای مذاـکره درباره
مشکالت عقبافتاده بازرگانی رو به بهبود است و اینکه او مانند ما ٬مایل است از اقدامات حقوقی پرهیز
شود .در یک تلگرام جداـگانه اقدامات بازرگانی ایران در ایاالت متحده مورد بحث قرار گرفته است) .پایان
خالصه(
3ـ کاردار به اتفاق رایزن موقت اقتصادی از دکتر رضا صدر وزیر بازرگانی در تاریخ  23آوریل دیدن
ـکرد .همچنین مدیر کل امور آمریکای شمالی و آفریقا” ٬ـگلشن بزرگ“ در این مالقات حضور داشت .این
مالقات چهل و پنج دقیقهای دوستانه و صریح بود و ما معتقدیم که شالوده خوبی برای مراودات آینده ما با
وزیر و کارمندان تابع او ریخته شده است .همچنان که در مورد دیدارهای دیگر با وزیران مورد بحث قرار
ـگرفت به ماتوصیه شد تا صبر و حوصله را درپیش گیریم و به دیگران در حل وفصل اختالفات عقبمانده
و کوشش در به دست آوردن روشنگریها درباره سیاستهای دولت موقت ایران توصیه کنیم.
4ـ کاردار اعتقاد حکومت ایاالت متحده را درباره اینکه عالئق و منافع متقابل دو کشور ما مافوق
حکومتهای ویژه قرار گرفته است به وزیر ابالغ کرد .او گفت مناسبات ما ممکن است همچنان برای ایران
سودمند باشد و همچنین مناسبات ما ممکن است متقابًال برای هر دو کشور نافع باشد .او به نام وزیر امور
خارجه اظهار تعهد کرد که ایاالت متحده در امور داخلی ایران مداخله نکند و نخواهد کرد .او گفت که ما
آمادهایم تا با ایران و در همان میزان سرعتی که ایران مایل است کار کنیم .اوپذیرفت که مناسبات ما اـکنون
متفاوت خواهد بود و ما میتوانیم آن رابپذیریم .او گفت که شرکتهای ایاالت متحده هنوز هم ایران را یک
بازار مهم تلقی خواهند کرد .آنها تکنولوژی مهمی به ایران آوردهاند و آنها همچنین میتوانند خود را با
محیط جدید وفق دهند تا بتوانند مناسبات خود را با ایران ادامه دهند .کاردار گفت که او امیدوار است که
اختالفات مربوط به امور بازرگانی موجود بتواند بدون توسل به اقدامات حقوقی حل و فصل شود.
5ــ وزیر صدر در پاسخ گفت که پس از بیست سال مطالعه و کار و زندگی در ایاالت متحده او اعتقاد
دارد که آمریکاییها عملگراترین اشخاص در دنیا هستند ٬و یک نفر آمریکایی میتواند خود را با اوضاع
جدید وفق دهد به همان گونه که او میتواند خود را با اوضاع ایران وفق دهد .او گفت پشتیبانی بدون قید و
شرط ایاالت متحده از شاه جراحاتی را باقی گذاشته ولی از آنجایی که خود او در جریان انقالب در ایاالت
متحده بودهاست ازمشکالتی که درداخل وزارت امور خارجه آمریکا درباره ایران وجودداشته کامًال آـگاه
است و معتقد میباشد که این انقالب برای ایاالت متحده و کشورهای دیگر نیز نافع خواهد بود .او سپس
دو فقره ترس و نگرانی را که درروابط دوجانبه بین ایران و آمریکا وجوددارد ذـکر کرد(1 :موقعیت منحصر
به فرد روابط ایاالت متحده با”پهلوی“ و  (2اعتقاد ایاالت متحده به اینکه سقوط شاه به کمونیسم درایران
منجر خواهد شد .او گفت که معتقد است که این دو مفاهیم در ایران دیگر فرسوده شده است ولی یک نوع
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رفتار خوب و گذشت از جانب ایاالت متحده برای برطرف کردن آثار جراحت از گذشته کمک خواهد
ـکرد .سرانجام او گفت که اطالعات واولویتهای گذشته دقیق نبوده و بایستی اصالح شود .مناسبات ایران با
ایاالت متحده اعم از فرهنگی و تکنولوژیک و پیوندهای خانوادگی طوری است که از تمایل ایران به حفظ
مناسبات با ایاالت متحده پشتیبانی میکند.
6ـ کاردار از وزیر پرسید آیا او پیشنهادی درباره آن چیزی که او رفتار و گذشت از جانب ایاالت
متحده مینامید دارد یا خیر .وزیر گفت چنین اقداماتی را یکشبه نمیتوان انجام داد و افزود که زمانی ما
رابطه انفرادی با شاه برقرار کردیم ٬جنبهای که بیش از همه مورد ایراد بود مداخله مستقیم در ایران بود؛ به
طوری که به ویژه شاه برای تصمیم گرفتن درباره ماندن یا رفتن به ایاالت متحده اتکا داشت .وزیر آن گاه
افزود که ایاالت متحده میتواند بهترین کوششهای خود را برای بهبود مناسبات از طریق مـطبوعات
آمریکایی و درک اوضاع ایران و انقالب آن به کار برد .کاردار خاطرنشان ساخت و آن هم با یک نوع
خوش مشربی وطنز که نگرانیهای وزیر و نگرانیهای شاه درجریان آخرین شرفیابی خود بایکدیگر تقارن
داشته است .شاه از جمله گله کرده بود که مطبوعات ایاالت متحده ایران را طور دیگری معرفی میکنند.
سوءظن داشت از اینکه ایاالت متحده در سرنوشت ایران از طریق زدوبند با شورویها برای تقسیم ایران
مداخله میکند .کاردار اعتراف کرد که افکار عمومی آمریکا اطالعات کمی درباره اسالم دارند ولی در این
مورد حکومت ایاالت متحده کاری از دستش برنمیآید .وزیر با خوشوقتی به مالقات خود با سفیر یانگ
اشاره کرد و گفت که موضع او نسبت به ایران باید آموزنده باشد و اوامیدوار است که این امر داللتی بر یک
تغییر داشته باشد.
7ـ کفیل رایزن اقتصادی توجه وزیر را به فعالیتهای محمد سوری و آقای هاشمی در ایاالت متحده
جلب کرد و خاطرنشان ساخت که اقدامات آنان که فاقد اعتبارنامههای اصیل میباشد و کوششهایی را که
برای حل مشکالت عقبافتاده بازرگانی و عادی کردن مناسبات بازرگانی به عمل میآید برهم خواهد زد.
او همچنین به دعاوی شرکت ”ـکانتینانتال گرین“ بابت حق انبارداری و دعاوی دیگری که جزئًا حل شده
است ٬اشاره کرد) .تلگرافهای جداـگانهای درباره این موضوعات به دنبال خواهد آمد( .او گفت که ما در
انتظار آن هستیم که نمایندگی اقتصادی و بازرگانی ایران در سفارت ایران در واشنگتن برقرار شود و این
نمایندگی هنگامی که شرکتهای آمریکایی در کوششهای خود برای برقراری ارتباط با محافل بازرگانی
ایران سرخورده میباشند ٬به طور مبرمی مورد نیاز است.
8ــ وزیر گفت براساس تجربه دوازده ساله او به عنوان بازرگان در ایاالت متحده ٬وی لزوم مذاـکرات را
درباره مسائل معوق بازرگانی ٬کامًال درک میکند .او گفت که معتقد است که محیط برای مذاـکره بهبود
خواهدیافت .اوپیشنهاد کرد که ما نباید هنوز درباره بعضی از مسائل آنها را در مضیقه قرار دهیم و با اشاره
ویژه به دعاوی مربوط به حق انباردار گفت که اینها سالهاست در وزارتخانه نشسته و به حیثیت ایران لطمه
زدهاند .او گفت که به این مسائل توجه کردهاست ولی دقت الزم است و متأسفانه همه آنهایی که در این
مسائل ذیعالقه و ذینفع هستند باید از خود صبر و حوصله به خرج دهند.
9ـ بیوگرافی :صدر شخصی است با اعتماد به نفس و خوشبیان .معلومات انگلیسی ـ او چیزی که پس
از  20سال اقامت در آمریکا موجب تعجب نیست ـ از لحاظ استانداردهای مؤسسه کارمندان خارجه
وزارت امور خارجه  4/75درصداست )نمره  5حداـکثر میباشد ـ م( و آن رامیتوان با اقامت درنیویورک
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وابسته دانست .او دارای توانایی یک سیاستمدار در تظاهر به لبخند هنگام ادای آخرین کلمه خود است.
لفاظی انقالبی او کامًال مورد انتظار بود زیرا او به اعتراف خودش عضو کمیته خمینی در ایاالت متحده
بودهاست ولی این لفاظی برای مناسبت ویژه این مالقات مقدمهچینی شده بود .او مطابق با استانداردهای
ایران کوتاهقد است و موی سرش رو به طاسی میرود و ریش نسبی دارد و شاید دچار ضعف قوه باصره
ناس
است زیرا علیرغم عینک ظاهری اغلب چپ نگاه میکند.
سند شماره )(15
خیلی محرمانه
تاریخ 24 :آوریل  1979ـ  4اردیبهشت 1358
به :سفارت آمریکا ـ تهران
از :وزارت خارجه ـ واشنگتن
موضوع :اعالم نامزدی )ـکاتلر به عنوان سفیر(
ـکاخ سفید در نظر دارد قصد رئیس جمهور برای نامزدی والتر ال .ـکاتلر را به عنوان سفیر در ایران در
روز سهشنبه  24آوریل در جلسه توجیه مطبوعات اعالم نماید .زمانی که اعالن صورت گرفت به وسیله
تلگرام فوری آن را تأیید مینماییم.
سند شماره )(16

خیلی محرمانه
تاریخ 1 :می 79ـ 11اردیبهشت 58
به :وزارت امور خارجه ـ واشنگتن
از :سفارت آمریکا ـ تهران
موضوع :مالقات با یزدی ٬وزیر امور خارجه
1ـ )تمام متن خیلی محرمانه(
2ـ خالصه ـ کاردار چندین نکته را درباره حضور ایاالت متحده در میان گذاشت .یزدی قول داد که به
این موضوعات رسیدگی کند) .پایان خالصه(
3ـ روز اول ماه می کاردار و کفیل امور سیاسی نخستین دیدار را از یزدی از زمانی که وی وزیر امور
خارجه شده بود ٬به عمل آوردند .این تلگرام شامل نکات اصلی در میان گذشته شده و پاسخهای آن
میباشد .تلگرامهای جداـگانه اقالم ویژه را مورد بحث قرار خواهند داد.
4ـ کاردار مسائل مربوط به دستیابی آمریکا به منطقه خلیج 1و بیمارستان ارتش و اجازه برای خارج
ـکردن اسناد آمریکا از محوطه نظامی لویزان در پایگاه هوایی دوشان تپه و ستاد نیروی دریایی را مطرح
ساخت .یزدی شگفتزده به نظر میآمد از این که کوششهای قبلی او برای اجازه دادن مأمورین آمریکا
برای ورود ٬ثمری نبخشیده است و گفت که او به این مسائل رسیدگی خواهد کرد و به آمریکا بازخواهد
ـگرداند.
5ــ کاردار مسئله اجازه فروش مشروبات الکلی اضافی را به خریداران اقلیتهای مذهبی که دارای
اجازه کمیته خمینی برای خرید مشروبات الکلی برای مصرف اقلیتها بودند ٬مطرح کرد .یزدی پس از یک
سخنرانی کوتاه درباره اینکه چگونه اقلیتها میتوانند مشروبات الکلی داشته باشند و آن را نفروشند و پس
از اینکه کسب اطالع کرد که خریداران دارای جواز کمیته هستند ٬مشروط بر اینکه حقوق گـمرکی را
1ـ نام پادگانی در تهران که قبًال مقر مستشاری نظامی آمریکا بودهاست.
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بپردازند ٬گفت که همه چیز رو به راه است .مأمور سیاسی این سؤال را بار دیگر پرسید و پاسخ قطعی مثبت
درباره اینکه فروش مجاز است یا خیر ٬دریافت کرد .مأمورین سفارت به یزدی تأیید کردند که این معامله
فقط یک بار است .یزدی آن گاه گفت که گزارشاتی دریافت شده مبنی بر اینکه دیپلماتها مشروبات الکلی
در بازار سیاه میفروشند .کاردار گفت اـگر هر مأمور رسمی آمریکایی هنگام فروش مشروبات الکلی
برخالف قوانین ایران دستگیر شود ٬کاردار ٬تخلف کننده را ظرف  24ساعت سوار هواپیما کرده و روانه
خواهد کرد .کاردار از وزیر امور خارجه خواست تا هر گونه تخلفی از جانب آمریکا را مورد توجه او قرار
ناس
دهد .یزدی از این اطمینان قدردانی کرد.
سند شماره )(17
سری
تاریخ :اول می  1979ـ  11اردیبهشت 1358
به :وزارت امور خارجه ـ واشنگتن
از :سفارت آمریکا ـ تهران
موضوع :مالقات با یزدی ٬نگرانیهای ایران
1ـ )تمام متن سری است( اقدام مورد احتیاج است.
2ـ خالصه:یزدی مسئله حضورشهروندان آمریکایی را در نقده یا نزدیک آن در هنگام آشوبهای اخیر
در میان گذاشت .وزیر امور خارجه در مورد به دست آوردن صالحیت قضایی در مورد جنایتکارانی از
رژیم سابق که تحت نامهای مستعار به ایاالت متحده فرار کردهاند ٬سؤال کرد .همچنین پرسید که برای
مسدود کردن فعالیتهای بنیاد پهلوی در ایاالت متحده چه چشماندازی وجود دارد.ـکاردار گفت که ما در
این باره مطالعه خواهیم کرد و بار دیگر به حکومت ایران توصیه کرد تا حقوقدان خوبی را استخدام کند
)پایان خالصه(
3ـ در پایان بحث یزدی در مورد حضور ایاالت متحده )رجوع شود به تلگراف مرجع( ٬یزدی پرسید
ـکه آیا در شمال غربی ایران افراد پنسیلوانیایی هستند یا خیر؟ او گفت که دولت موقت ایران گزارشهایی
مبنی بر اینکه دو یا سه آمریکایی از ایالت پنسیلوانیا قبل از آشوبها در آنجا بودهاند ٬در دست دارد .بعدًا
ـکوششهایی برای ردیابی آنها شده ولی نتیجهای ندادهاست .یزدی مدعی شد که این آمریکاییها به خوبی
ـکردی صحبت میکردند و به مردم میگفتند که آنهاشرقشناسند ومأموریت دارند که درباره زبان و فرهنگ
ـکردی مطالعه کنند .کاردار و کفیل اداره سیاسی گفتند که ما اطالعی درباره شهروندان آمریکایی نداریم و
اظهار تردید کرد از اینکه در چنین زمانی در ایران سرگردان باشند .کاردار خواهش کرد که هرگونه اطالع
دیگری که میتواند ٬فراهم کند و گفت که این داستان ممکن است نتیجه اطالعات دروغین باشد .وی قول
داد که رسیدگی کند) .بعدًا ٬مأمور سیاسی از یک آـکادمیسین آمریکایی در محل کسب اطالع کرد که تا دو
سال قبل باستان شناسانی از دانشگاه پنسیلوانیا در حسنلو در نزدیکی نقده حضور داشتهاند .ولی آنها
دیگر در آنجا نیستند .رسیدگی به پروندههای کنسولی ناقص ما نشان میدهد که در آن منطقه شهروندان
آمریکایی نبودهاند ٬ولی این بدان معنی نیست که دیدارکنندگان آمریکایی در آنجا وجود نداشتهاند .این
مطالب به یزدی ابالغ شد تا به او در آرام شدن مسئله کمک کند(.
اقدام مورد درخواست :خواهشمند است  ASAPرا در مورد دانشگاه پنسیلوانیا و سایر جمعیتهای
علمی در میان بگذارید تا معلوم شود که آیادانشمندانی در آن منطقه وجود دارند یا خیر .دو روز قبل امیر
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انتظام به مطبوعات گفت که وی در روز پنجشنبه سوم ماه می اطالعاتی درباره شبکه جاسوسان بـه
مطبوعات خواهد داد .ما امیدوار بودیم که این اشاره به یک شوخی ناهنجار شوروی است که ترشرویی
نشان داده بود و ”مربوط به محلی دیگر است “.ولی سؤال یزدی این امکان را به وجود میآورد که ما هدف
حمالت قرار خواهیم گرفت و یا اینکه ”برای ایجاد تعادل“ هر دو مسئله منتشر خواهد شد.
4ـ آن گاه وزیر امور خارجه این مسئله که ایران برای بازداشت ”چندین جنایتکار“ از رژیم سابق باید
چه رفتاری کند را مطرح کرد .یزدی گفت حکومت ایران ردپای چند نفر از کارکنان ساواـک از جمله عامل
آتشسوزی سینما رکس آبادان که باعث قتل  400نفر در اوت سال  1978شد ٬را در ایاالت متحده
یافتهاست .کاردار پاسخ داد که او در این باره کسب تکلیف خواهد کرد زیرا قراردادی بین ایران و ایاالت
متحده در مورداسترداد مجرمین وجود ندارد و مسئله به مشکالتی برخورد خواهد کرد .کاردار تأیید کرد
ـکه این مسئله مربوط به عده کوچکی از مردم است که درباره اتهامات ویژه تحت تعقیب قرار گرفتهاند.
یزدی گفت همه آنها گذرنامههایی با نامهای مستعار که قبل از سقوط حکومت بختیار صادر شده است در
دست دارند .او این مسئله را که چگونه این گروه روادید آمریکایی دریافت کردهاند در میان نگذاشت) .به
عنوان یکی از ذینفعهای عمده فقدان قرارداد استرداد مجرمین بین ایاالت متحده و ایران ٬یزدی یقینًا در
این مورد خونآشامتر از آن است که انتظار میرفت(.
نظریه:خواهشمند است به من اطالع دهید که آیامیتوان در دادگاههای آمریکایی علیه جنایاتی که در
خارج انجام میشود اقامه دعوی کرد یا خیر؟
5ــ یزدی آن گاه مسئله اینکه چگونه دولت موقت ایران میتواند مانع آن شود که بـنیاد پـهلوی
داراییهایخود را در نیویورک ٬از قبیل ساختمان بفروشد مطرح کرد .بانک مرکزی ایران  39میلیون دالر
به بنیاد پهلوی وام داده بود و دولت موقت ایران میخواهد کوشش سران رژیم سابق را برای تصفیه این
وامها از طریق فروش ساختمانها متوقف کند .یزدی ضمن اینکه دوبار به این واقعیت اشاره کرد که ویلیام
راجرز وزیر امور خارجه سابق آمریکا ٬عضو هیأت مدیره بنیاد پهلوی است ٬گفت مردم ایران در درک
ریزهـکاریهای قانون دچار دردسر شدهاند ولی خوب درک میکنند که آنها را غارت کردهاند .او نتیجه
ـگرفت که حکومت ایاالت متحده مقید است به دولت موقت ایران کمک کند تا این امر متوقف شود .دولت
موقت ایران حاضر است داراییهای بنیاد پهلوی را نشان داده و اعالم بدارد کـه ایـن دارایـیها پـولهای
خزانهداری ایران بودهاند که به طور غیرقانونی به این بنیاد منتقل شدهاند .مأمورین سفارت گفتند اـگر نقض
قانون در حیطه صالحیت ایاالت متحده صورت گرفته باشد ٬احتماًال بانک مرکزی خواهد توانست از
دادگاههای آمریکا کمک بگیرد .ولی نظر به اینکه مأمورین سفارت کارشناس حقوقی نیستند ٬کاردار باید
از وزارت امور خارجه آمریکا در این باره نظر بخواهد .یزدی روشن کرد که سؤال او تنها محدود به وام
بانک مرکزی ایران نیست ٬بلکه شامل همه داراییهای بنیاد پهلوی است .کاردار به یزدی اصرار کرد )همان
طوری که به دیگران نیز اصرار کرده بود( که همکاران خود را قانع کند تا یک مؤسسه حقوقی خوب
استخدام کنند تا بتواند از پروندههایی که به دادگاه میآید دفاع نمایند .او مواردی را ذـکر کرد که ممکن بود
حکومت ایران اـگر نماینده خوبی در دادگاه میداشت ٬حرف خود را میتوانست با استدالل صحیح به
ـکرسی بنشاند .به ویژه او محاـکمه اتحادیه کارگری ایاالت متحده را علیه کشورهای عضواوپک ذـکر کرد و
خاطرنشان ساخت که مطالب مربوط به این موضوع به زودی به دولت موقت ایران تسلیم خواهد شد.
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یزدی متذکر شد که حکومت ایاالت متحده میتوانست به طور خصوصی بگوید که مایل است پیوندهای
خود را باجمهوری اسالمی ایران بهبود بخشد ٬ولی اـگرواقعًامیخواهد که چنین کاری بکند باید در این راه
به نحوی کمک کند.
6ـ اظهار نظر :ما در این موضوع حیران ماندهایم که چه موقعی دولت موقت ایران به این نتیجه خواهد
رسید که مطالبی از قبیل مسائل فوق را مورد بررسی قرار دهد .یزدی درباره جزئیات مربوط به مسئله
استرداد )جنایتکاران( و اوضاع بنیاد پهلوی بسیار مبهم صحبت کرد ٬به طوری که ما قادر نیستیم مسائل
حقوقی ویژهای را در این مورد عنوان کنیم ولی از نظر سیاسی ٬اثری ضربهای داشت .برداشت او کامًال
روشن بود و آن این است که ایاالت متحده الاقل باید بکوشد که کمک کند .همان طوری که وزارت امور
خارجه میداند ٬در جریان انقالب ٬فساد بزرگترین مسئله سیاسی بود که از سوی همه طبقات جامعه ایران
در نظر گرفته میشد .من میل دارم که درباره اقداماتی که دولت موقت ایران میتواند در دادگاههای آمریکا
ناس
در صورتی که بخواهد داراییهای بنیاد پهلوی را بازستاند ٬انجام دهد ٬اظهاراتی بنمایم.
سند شماره )(18
سری
تاریخ 2 :می  1979ـ  19اردیبهشت 1358
به :وزارت امور خارجه ـ واشنگتن
از :سفارت آمریکا ـ تهران
از کاردار به معاون وزیر ساندرز
موضوع :مصاحبه صدای آمریکا
1ـ تمام متن سری )پیام گزارشی(
2ـ در جریان همه دیدارهای من مقامات دولتی با شکایاتی درباره روش انتقادی رسانههای غربی ٬به
ویژه رسانههای آمریکا در بحث درباره حکومت انقالبی ایران شدیدًا به من حمله کردهاند .مردانی که
اـکنون بر خر مراد سوارند ٬مانند اسالف خود بسیار حساسند و این تمایل را دارند که شاهدتوطئه حکومت
آمریکا یا صهیونیستها یا دیگران باشند .همچنین اعالمیههای روزانه ما مبنی بر پشتیبانی از بختیار در ماه
ژانویه وسکوت رسمی درباره حکومت بازرگان درچند هفته آخر )ـکه من از آن شدیدًاپشتیبانی کردم( به
رخ کشیده میشود .البته برای این بیماری روحی ایرانیان درمانی وجود ندارد ولی من معتقدم که ما باید
ـکوششهایی برای ارائه یک نظر مثبتتری از سوی حکومت آمریکا بنماییم.
3ـ مأمور روابط عمومی به من گفت که هنگامی که او در ماه مارس گذشته در واشنگتن بود ٬صدای
آمریکا قرار بود درباره یک مصاحبه درباره ایران با شما تماس بگیرد .این امر به نظر من یک اقدام تبلیغاتی
بسیار عالی است و من امیدوارم شما بتوانید این وظیفه را هر چه زودتر به عهده بگیرید .شما در این امر
ـکهنهـکار هستید و میتوانید موضوعاتی نظیر عادی شدن روابط و پیوندهای تاریخی و منافع موازی و
پویایی دگرگونیهای اجتماعی و غیره را پیش بکشید بدون اینکه تماس بسیار نزدیکی با دولت اعم ازاینکه
ناس
به ضرر آن یا به زبان ما باشد داشته باشید.
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سند شماره )(19

خیلی محرمانه
به :سفارت آمریکا در تهران ـ فوری

تاریخ 4 :می 79ـ 14اردیبهشت 58
از :وزارت امور خارجه ـ واشنگتن دی .سی
ـگزارشگر :هنری پرشت
موضوع :مالقات با کاردار آـگاه و روحانی
1ـ درمالقاتی که درتاریخ  4می با روحانی و آـگاه برسر مسائل دیگرداشتیم ٬روحانی تأـکیدداشت که
ـکار صدور ویزا توسط سفارت در تهران از سر گرفته شود .معاون گفت که ازدیاد صدور ویزا عمدتًا به دو
عامل زیر بستگی دارد (1) :تجهیزات یک ساختمان جدید برای امور کنسولی .کار در حال شروع است و
ساختمانهای جدید تا چند ماه دیگر آماده خواهند شد(2) .امنیت کافی برای پرسنل سفارت .معاون وضع
امنیت فعلی پرسنل را مطرح کرد و گفت که این مهمترین مشکل ما دراز سرگیری فعالیت عادی کنسولگری
میباشد .روحانی این مسئله را یادداشت کرد و خاطرنشان ساخت که مسئله امنیت پرسنل را به گوش
مقامات ذیصالح خواهد رساند و اقدامات خاصی در رفع این مشکل انجام خواهد داد.
2ـ روحانی گفت که فعالیت کمیته او در  4می خاتمه یافته است .وی قصد دارد ظرف مدت  10روز به
ایران برگشته و حداقل تابستان را در ایران باقی خواهد ماند.
ونس

سند شماره )(20
 8می  ٬1979تهران ـ  17اردیبهشت 1358
آقای دکتر ابراهیم یزدی ـ وزیر امور خارجه ٬تهران

عالیجناب:
در مالقات روز اول ماه می  1979شما از من تقاضا کردید که به مسئله داراییهای بنیاد پهلوی و
استرداد احتمالی اتباع ایرانی متهم به ارتکاب جنایات ویژهای در ایران از سوی آمریکا رسیدگی کنم.
همان طوری که بدون شک اطالع یافتهاید سفارت شما در واشنگتن مسئله داراییهای بنیاد پهلوی را
در یک یادداشت دیپلماتیک در تاریخ  16آوریل  1972رسمًا به میان آورده است .وزارت امور خارجه
آمریکا روز اول ماه می  1979در یک یادداشت دیپلماتیک به آن پاسخ دادهاست.
متنهای هر دو یادداشت در زیر برای اطالع شما نقل میشود:
یادداشت مورخه  16آوریل سفارت ایران:
”سفارت جمهوری اسالمی ایران با اظهار تعارفات خود به وزارت امور خارجه آمریکا افتخار دارد
اطالع دهد که گزارشی درباره امکان انتقال قریبالوقوع مالکیت یک ساختمان اداری در شهر نیویورک
واقع در شماره  650خیابان پنجم ٬شهر نیویورک ٬ایالت نیویورک  ٬10019که تاـکنون در دست بنیاد
پهلوی به عنوان مالک بوده ٬به تأسیسات دیگر دریافت داشتهاست“.
”در صورتی که وزارت )امور خارجه آمریکا( درباره جزئیاتی از یک چنین معاملهای طرف مراجعه
قرار گیرد موجب قدردانی خواهد بود اـگر وزارت امور خارجه به هرخریدار احتمالی این واقعیت را اطالع
دهد که مالکیت بنیاد پهلوی و داراییهای چندینگانه و انفرادی آن از سوی حکومت ایران تحت رسیدگی
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است و اینکه )وزارت امور خارجه آمریکا( تا انجام تحقیق و ابالغ از سوی این سفارت به وزارت امور
خارجه درباره نتیجه آن از انجام هر گونه معاملهای خودداری کند“.
”همچنین موجب قدردانی خواهد بود اـگر وزارت )امور خارجه آمریکا( به این سـفارت نـامها و
نشانیهای هرگونه خریدار احتمالی را که در معرض توجه وزارت )امور خارجه( قرار میگیرد ٬اطالع دهد
تا اینکه سفارت این پیام را به آنها نیز ابالغ کند“.
”سفارت جمهوری اسالمی ایران این فرصت را غنیمت شمرده مراتب احترامات فائقه خود را بـه
وزارت )امور خارجه آمریکا( تقدیم میکند“.
یادداشت وزارت امور خارجه مورخه اول ماه می:
”وزارت امور خارجه دریافت یادداشت شماره  226مورخه  16آوریل  1979را از سفارت جمهوری
اسالمی ایران اعالم میدارد“.
”در صورتی که این وزارت از سوی یک خریدار احتمالی داراییهای بنیادپهلوی یا سایرطرفهای ذینفع
طرف مراجعه قرار گیرد این وزارت این واقعیت را که سفارت به این وزارتخانه اطالع دادهاست که مالکیت
بنیاد و داراییهای چندین گانه انفرادی آن از سوی حکومت ایران تحت رسیدگی است در معرض توجه
چنین خریدار یا طرفهایی قرار خواهد داد“.
”این وزارت به آژانسهای ذینفع در حکومت ایاالت متحده مفاد یادداشت مـورد اشـاره را ابـالغ
ـکردهاست .سفارت ممکن است میل داشته باشد وسایل دیگری را برای معلوم ساختن نظریات خود درباره
بنیاد پهلوی به مؤسسههای بازرگانی آمریکا در نظر بگیرد .این وزارت تصور میکند که هر گونه اقدامی از
سوی حکومت ایران نسبت به انتقال مالکیت داراییهای بنیاد پهلوی واقع درحیطه صالحیت ایاالت متحده
بر طبق قوانین فدرال و ایالتی و سایر قوانین و مقررات و روندهایی که حکام بر این گونه انتقالها هستند٬
انجام خواهد گرفت“ .
راجع به مسئله استرداد من در زیر اطالعاتی که از سوی دفتر مشاورحقوقی وزارت امور خارجه به من
داده شده است ٬تکرار میکنم:
طبق قوانین بینالمللی هیچگونه تعهدی برای استرداد یک پناهنده در صورت نبودن موافقتنامهای وجود
ندارد) .از کلمه  FACTORشروع میشود و به  Vختم میشود .از کلمه  LAUDENHEINERشروع و به
) 287 (1933و  290 U.S .276ختم میشود(.
طبق قوانین ایاالت متحده بجز موافقتنامه )  (78U.S.C. 3787استردادی انجام نخواهد گرفت.هیچگونه
صالحدید اجرائی برای تسلیم یک پناهنده به یک حکومت خارجی وجود ندارد مگـر ایـنکه چـنین
صـالحدیدی تـوسط قـانون )بـا کـلمه  VALENTINEشـروع مـیشود و بـه  Vخـتم مـیشود بـا
 UNITEDSTATESشروع و به ) 8 (1936و  299 U.S 5ختم میشود (.کنگره یا براساس شرایط موافقت
نامه داده شده باشد .در حال حاضر هیچ گونه موافقتنامهای مربوط به استرداد با ایران وجود ندارد.
در حالی که دادگاههای ایاالت متحده هیچگونه صالحیتی درباره جنایات از نوع توصیف شده به
وسیله یزدی ٬وزیر امور خارجه که در خارج از آمریکا صورت گرفته ندارد ٬افرادی که دارای شکایتی
علیه مأمورین سابق ایران هستند میتوانند آنها را برای اخذ خسارت در دادگاههای ایاالت متحده بابت
لطمات و زیانهایی که در خارجه صورت گرفته تحت تعقیب قانونی قرار دهند .جمهوری اسالمی ایران
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خود نیز میتواند به افراد متظلم در فراهم آوردن اقدامات قانونی در اینجا کمک کند .اـگر آنهایی که طرف
تظلم قرار گرفتهاند ادعای مصونیت کنند جمهوری اسالمی ایران میتواند طی اعالمیهای به عنوان دادگاه
مصونیت آنها را سلب کند .نتیجه هر مورد ویژهای براساس شواهد به دست آمده و تعبیر قاضی از چنین
مسائل قانونی از قبیل مصونیت و کفایت شواهد و غیره خواهد بود .برای جمهوری اسالمی ایران ارجح
خواهد بود که این امکانات را خود رأسًا با یک حقوقدان واجد شرایط در ایاالت متحده آمریکا مورد
بررسی قرار دهد.
امیدواریم که این اطالعات برای شما حائز ارزش باشد و من حاضرم این مسائل را بـیشتر طـبق
ارادتمند
صالحدید شما ٬با شما مورد بحث قرار دهم.
چارلز ناس

سند شماره )(21

محرمانه
تاریخ 9 :می  1979ـ  19اردیبهشت 58
به :آژانس بینالمللی ارتباطات ایاالت متحده ـ واشنگتن
از :سفارت آمریکا ـ تهران
موضوع :ارتباطات دوجانبه
1ـ اـگر چه در حین عملیات حمله به ساختمان آژانس ارتباطات بینالمللی ٬دستورالعملهای CP
مفقود شدند ٬ولی من یک تخمینی از مکاتبات دوجانبه در  6ماه گذشته زدهام .این تخمین ممکن است با
راهنماییهای آژانس مطابقت نکند ٬ولی به عنوان جایگزین مقاالت  FY 1979و همچنین بـه عـنوان
پیشنیاز مقاالت  FY 1980و  FY 1981پیشنهاد میشود .مقاله توسط مسئول خوانده شده و مشاور
سیاسی نیز آن را دیده است .انتقادات و نظرات شما را خواهانیم.
الف :روابط ارتباطاتی دوجانبه بین ایران و آمریکا را در زمان نوشتن این مقاله )می (1979میتوان به
عنوان اختالل و جنون از جانب ایرانیها مشخص کرد .عدم اطمینان نسبت به دولت آمریکا همهجاـگیر
شدهاست و سوءظن کلی به دولت آمریکا حاـکم میباشد .سوءظن به اینکه آمریکا میخواهد اهداف
انقالب را از طریق زیر پایمال کند :از استخدام اعضای سابق ساواـک گرفته به عنوان تروریست تا سوء
استفاده از نارضایتی مردم و ایشان راوادار به قیام نمودن واقلیتها را شوراندن و ضربه به اقتصاد ایران زدن.
از طرف دیگر آمریکا را هنوز محیط مناسبی برای تحصیالت٬کارآموزی ٬جهانگردی ٬سرمایهـگذاری ٬و
مبادالت بازرگانی میدانند و زندگی به سبک آمریکائی اـگر چه از جانب روحانیت نفی میشود ولی هنوز
طبقه جوان و طبقه متوسط جامعه این سبک زندگی را میپسندد .آمریکا بسیاری از رهبران انقالب را
پرورش دادهاست و جایگاه بیش از یکصد هزار دانشجوی ایرانی است و به عنوان یک محیط مهماننواز و
انسانی بر خالف سایر کشورهای غربی شناخته شده است .آمریکا و چیزهای آمریکایی برای ایرانیان
جالب هستند .ایرانیانی که معتقدند گذشتهشان و سرنوشت آیندهشان غیر قابل حل است و وابسته به
آمریکا میباشد .یأس این روزها به امپریالیسم نسبت داده میشود ٬معموًال امپریالیسم آمریکا )اـگرچه
شوروی و اسرائیل نیز بینصیب نمیمانند(.ارتباطات یک به یک خودانگیز ٬صادقانه و صمیمی است .ولی
نظریه کلی عمومی مردم که از جو حاـکم استنباط میشود دشمنانه و خشن است .اهداف هیئت آمریکا در
ایران در حال حاضر این است که روابط باز ٬و همکاری را در زمینههایی که دولت موقت نیاز به خدمات و
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محصوالت آمریکا دارد نگهدارد .رسیدن به این هدف در جوی که از نظر روانی دولت آمریکا را سرمنشأ
همه مشکالت ایران میداند و دولت و رسانههای گروهی آمریکا را باعث آن میداند چیزی جز حدس و
ـگمان نمیباشد و ضمنًا وجهه بینالمللی اخیر ایران این مسئله را پیچیدهتر میکند .رسانههای گروهی
آمریکا پس از انقالب سعی داشتهاند که نقاط منفی و اشتباهات را زیر نظر داشته باشند .گزارشاتی از ایران
منتشر و پخش میشوند مبنی بر اینکه ایرانیان معتقدند که آمریکا خوبی برای ایران نمیخواهد و طوری
وانمود میکنند که ایران از هر نظر در یک منجالب بدبختی فرورفته است .از دیگر مسائلی که روابط
ارتباطاتی ما را سردتر میکند حضور وابستگان به رژیم سابق ایران در آمریکا میباشد .چنانچه شاه به
تقاضای بعضی مقامات آمریکا پاسخ مثبت دهد وپناهنده به آمریکاشود ٬احتمالش است که روابط به طور
ـکلی قطع شود .گذشته از حضور این اشخاص ٬مقادیر بسیار زیادی ادعاهای حقوقی از جانب دو طرف
موجود است ٬این ادعاهای حقوقی شامل :تعهدات مالی ٬تحویل کاال ٬دعواهای قراردادی است که از
سرگیری فعال روابط تجاری بین ایران و آمریکا را مانع میشود .در سال گذشته دانشگاههای ایران تعداد
قابل مالحظهای آمریکایی به عنوان اسـتاد ٬مـحقق ٬مشـاور ـ داشـتند در حـالی کـه امسـال تـعداد
انگشتشماری باقی ماندهاند و دانشگاهها به طور کلی از دعوت سخنرانان و استادان خارجی امتناع
میکنند .خارج از تهران ٬از طریق انجمنهای ایران و آمریکا در  5شهر بزرگ امکان رابطه وجود داشت .از
این انجمنها فقط اصفهان سالم مانده است .کاری که آژانس بینالمللی ارتباطات باید انجام دهد این است
ـکه مشخص کند در ارتباط با افرادی که سعی دارند آمریکا را تنفرانگیز ٬حقیر و ترسناـک جلوه دهند و
روابط ایران و آمریکا را بیاعتبار نشان دهند چه باید کرد و چگونه باید کرد.
ب :نکات و نگرانیهای اصلی:
1ـ این طرز فکر که آمریکا مخالف ایران است و میخواهد ایران را مثل سابق ”وابسته“ به خود
نگهدارد باید خنثی شود.
2ـ روابط غیر امنیتی با ایران از طریق صحبت و عمل تشویق بشود.
3ـ مشکالت دانشجویان ایرانی در آمریکا از طریق کالسهای زبان انگلیسی و کالسهای آشنایی
برطرف شوند.
4ـ پرورش و از سرگیری یک سری بحث و برنامه برای آمریکاییهای ایرانشـناس و هـمتاهای
ایرانیشان ٬تا جنبه مثبت آمریکا را از سنتهای ایرانی نشان بدهد.
5ــ اشاعه این فکر که آمریکا با وجود همه بدیهایش ٬محل مساعد ٬جالب ٬پر تحرک و فعالی است
برای صلح و بهبود جهانی.
6ـ از طریق صدای آمریکا ٬زندگی در آمریکا ٬نظرات مقامات رسمی و غیر رسمی آمریکا و اتفاقات
شلنبرگر
جهان را به مقدار بیشتر و فیلترنشدهتری از برنامه فارسی صدای آمریکا عرضه نمایید.
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سند شماره )(22
خیلی محرمانه
تاریخ 14 :می  1979ـ  24اردیبهشت 1358
به :سفارت آمریکا ـ تهران
از :وزیر امور خارجه ـ واشنگتن
موضوع :مالقات شما با یزدی وزیر امور خارجه
1ـ تمامی متن خیلی محرمانه است.
2ـ هنگامی که شما یزدی را ببینید خواهشمند است به او اطالع دهید که ـکاتلر سفیر در ساعت 10
بامداد به وقت واشنگتن در تاریخ  15ماه می جلساتی درباره تأیید سمت خود خواهد داشت .ما از هر
مطلبی که یزدی درباره دو موضوع زیر به ما بدهد قدردانی خواهیم کرد.
شما ممکن است بگویید ما پیشبینی میکنیم که کنگره درباره این دو موضوع عالقه شدیدی خواهد
داشت و ما خوشوقت خواهیم بود که هر گونه مطلب یا توضیحی یا اعالم سیاست دولت موقت ایران را که
یزدی میل داشته باشد به ما بدهد تکرار کنیم.
الف :وضع یهودیان و سایر گروههای اقلیت .در اینجا در این باره نگرانی وجود دارد که اعدام القانیان
ممکن است به فشارهایی علیه جامعه یهود به علت پیوندهای آن با اسرائیل و صهیونیسم منجر شود.
داستانهای زیادی بر سر زبانها جاری است درباره اینکه اخیرًا عده زیادی از یهودیان سرشناس دستگیر
شدهاند .ما از هر گونه توضیحاتی درباره واقعیات و سیاست قدردانی خواهیم کرد.
ب :وضع حقوقی و قانونی پرسنل مستشاری نظامی آمریکا .در شرایط کنونی فعالیت دادگاههای
انقالبی در ایران ٬بعضی از آمریکاییها از آن بیم دارند که سلب مصونیت از مستشاران نظامی آمریکایی آنها
را در وضع خطرناـکی قرار دهد .خواهشمند است در نظر بگیرید که موافقتنامههای دوجانبه آمریکا وایران
در این باره همچنان به قوه خود باقی است .اـگر ایران خواستار کمکهای مستشاران نظامی آمریکایی در
آینده باشد ما طبیعتًا ناـگزیر خواهیم بود ترتیبات کافی را برای تأمین امنیت پرسنل آنها بدهیم .ما از هر
ونس
ـگونه توضیحاتی که یزدی در این باره به ما بدهد قدردانی خواهیم کرد.
سند شماره )(23
خیلی محرمانه
تاریخ 15 :می  1979ـ  25اردیبهشت 1358
به:وزارت امور خارجه ـ واشنگتن دی.سی.
از :سفارت آمریکا ـ تهران
موضوع :مالقات با یزدی وزیر امور خارجه درباره قانون سال  1964دربـاره مـصونیتهای هـیئت
مستشاری نظامی آمریکا
1ـ )تمام متن خیلی محرمانه ـ این یک پیام گزارشی است(
2ـ در جریان مالقات با یزدی وزیر امور خارجه در  15می من از او تقاضا کردم درباره اقدام دولت
موقت ایران در لغو قانون اعطای مصونیت سیاسی به نظامیان ایاالت متحده که در  1964به تصویب رسیده
توضیح دهد .یزدی در پاسخ گفت که من نباید این اقدام را به عنوان یک اقدام ضد آمریکایی یا نشانه
تغییری در میل دولت موقت ایران برای عادی کردن مناسبات بین دو کشور تلقی کنم .او گفت این یک
مسئله ”پاـک کردن“ بعضی از بقایای گذشته است و آن گاه با یک پوزخند خاطرنشان ساخت که تظاهرات
ناس
به دنبال تصویب این ”ـکاپیتوالسیون“ منجر به تبعید آیتاهلل خمینی به ترکیه شده بود.
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سند شماره )(24
خیلی محرمانه
تاریخ 15 :می  79ـ  25اردیبهشت 1358
به :وزارت امور خارجه ـ واشنگتن دی .سی .ـ فوری
از :سفارت آمریکا ـ تهران
ـگزارشگر :ناس
موضوع :مالقات با وزیر امور خارجه؛ وضعیت جامعه یهودیان
1ـ )تمام متن خیلی محرمانه است .این یک پیام گزارشی است(.
2ـ در خالل مالقات با وزیر امور خارجه یزدی در  15می ٬من متذکر شدم که اعدام آقای القانیان و
شایعه دستگیری گسترده یهودیان در تهران موجی از انزجار در آمریکا و قسمتهایی از اروپای غربی به
وجود آورده است .من گفتم در مورد اذیت کردن اقلیت یهودی نگرانی وجود دارد .یزدی جواب داد
القانیان بخاطر این که یک یهودی بود اعدام نشد .وی قاطعانه انکار کرد که هیچگونه رابطهای بین اعدام و
دین القانیان وجود داشته است .وی ادامه داد هیچ یهودی بخاطر مذهبش آزار نشده است و هیچگونه اذیت
و آزاری بر علیه یک فرد ٬بخاطر آنکه او عضو یک گروه اقلیت است انجام نخواهد شد .معهذا بعضی از
یهودیها مانند مسلمانان زیادی در زمان رژیم گذشته جرمهایی مرتکب شدهاند و آنها مانند مسلمانها٬
مسیحیها و دیگران اـگر شواهدتأیید شود ٬مجازات خواهند شد .او اضافه کرد که مطلقًا هیچگونه فشاری از
ناحیه دولت بر روی جامعه یهودیان در ایران وجود ندارد .نمایندگان سازمانهای آبرومند بینالمللی برای
اینکه خودشان مشاهده کنند با استقبال پذیرفته خواهند شد.
3ـ در این قسمت از مذاـکرات ٬یزدی در رابطه با دخالت در امور داخلی ایران و اینکه خطوط حاشیهای
این دخالت کجاست کمی ناراحت و متعجب بود .من جواب دادم که این سؤال میتواند به طور نامحدودی
مورد بحث قرار گیرد ٬اما به طور واضح ٬نگرانی در مورد احتمال آزار اقلیتها بیشتر از جنبه منافع ملی
موردنظر است .من همچنین گفتم که ما قبًال موافقت کرده بودیم که با یکدیگر صادق باشیم و اجازه ندهیم
ـکه شک و تردید در ما رخنه کند و این درخواست من هم بایستی در این مورد به حساب آید .من با این
صحبت نتیجه گرفتم که در پیشرفت روابط جدیدمان مهم است که ما بر پایه حقایق و سیاستهای دولتهای
ناس
مورد احتراممان عمل کنیم و نه بر پایه شایعات و اتهامات.
سند شماره )(25

تاریخ 17 :می  79ـ  27اردیبهشت 58
به :وزارت امور خارجه ـ واشنگتن
از :سفارت آمریکا ـ تهران
موضوع :مناسبات آمریکا و ایران :نظرات یزدی وزیر امور خارجه
1ـ )تمامی متن خیلی محرمانه ـ این یک تلگرام گزارشی است(
2ـ در پایان مالقات در تاریخ  15می با وزیر امور خارجه ٬من توجه او را به یک گزارش خبری
خبرگزاری فرانسه جلب کردم که در آن از او چنین نقل شده بود” :حکومت ایران به این نتیجه رسیدهاست
ـکه آمریکاییها تقریبًا در همه کوششها برای کشتارها و شکنجه و فساد رژیم پهلوی دست داشتهاند .البته
آنها سوءقصدی نسبت به آمریکا یا آمریکاییها ندارند معذالک برای آنها دشوار است که این دستداشتنها
را فراموش کنند“.
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یزدی بالفاصله صحیح بودن این نقل قول راتکذیب کرد و گفت گزارش خبرگزاری فرانسه از مصاحبه
او با نیویورک تایمز به نحو غلطی اقتباس شدهاست .او آن گاه گفت که او چنین گفته بود” :ایرانیان“ درباره
همدستیهای عمیق ایاالت متحده در چنین اموری اعتقاد کامل دارند ولی او این نظریات را با نهایت دقت
به حکومت ایران نسبت نداده بود“ .صرف نظر از عقاید شخصی خود ٬به هر صورت من به اندازه کافی
آموختهام که به عنوان یک مقام ایرانی چه چیزی را باید بگویم.
3ـ یزدی آنگاه به طرز دوستانهای درباره لزوم گرفتن ابتکار از سوی آمریکا برای اینکه ایرانیان از
خود رفع سوء تفاهم بکنند و خاطرات گذشته را از مخیله خود بزدایند شروع به سخنرانی مختصری برای
من کرد .او آنگاه شروع به بحث اصول این دعاوی درباره همدستی ما در برانداختن رژیم مصدق و
مناسبات نزدیک بین ساواـک و سیا و پشتیبانی عظیم ایاالت متحده از هدفهای بینالمللی شاه و فروش
اقالم بسیاری که ایران نیاز به آن نداشت و غیره آغاز کرد و آنگاه گفت آن طوری که او اطالع دارد ـکارتر
رئیس جمهوری آمریکا شخصًا در تاریخ هشتم سپتامبر یعنی همان شبی که کشتار میدان ژاله به وقوع
پیوست و طی آن هزارها نفر بقتل رسیدند به شاه تلفن کرده بود .او گفت که هر ایرانی معتقد است که رئیس
جمهوری برای آن به شاه تلفن کرده بود که پشتیبانی کامل خود را ازاقدامات نظامی در آن روز اعالم بدارد
و برای ایرانیان بسیار دشوار است که چنین چیزی را فراموش کنند .شبکه وسیع مناسبات در سطح عالی
سلسله مراتب با شاه و اشخاص مورد حمایت او که با گذشت سالها برقرار شده بود ٬همچنین در آینده مانع
مناسبات ایران و آمریکا خواهد و مثًال راجرز وزیر سابق امور خارجه آمریکا یکی از اعضای هیئت مدیره
بنیاد پهلوی است و سایر اشخاصی که در مناسبات آمریکا و ایران نقش برجستهای داشتهاند روابـط
درازمدتی دارند که برخالف منافع حکومت کنونی است.
4ـیزدی آنگاه گفت که البته مقصود ازچنین مالقاتهایی نظیر آنچه ما انجام میدهیم آن است که گذشته
را پشت سر بگذاریم و به آینده نگاه کنیم .معذالک بار سنگین بر گردن ایاالت متحده است تا ابتکار را به
دست گرفته واقدامات ویژهای به عمل آورد و به مردم ایران نشان دهد که گذشته واقعًاگذشتهاست واینکه
انقالب ایران از سوی حکومت ایاالت متحده و مردم آمریکا پذیرفته شده است.
5ــ من مراتب فوق را صرفًا بدان جهت گزارش میدهم که طرز فکر وزیر امور خارجه ایران و عده زیاد
دیگری ازشخصیتهایی که در حکومت حاضر وجوددارند نشان دهد.یزدی به نظرمیرسد اساسًانسبت به
ایاالت متحده روش دوستانه دارد و مایل است که مناسبات عادی بین ایران و آمریکا برقرار شود .ولی
مخالفت با شاه در گذشته و پیچیدگی پیوندهای ایاالت متحده با رژیم پهلوی در شخص او وزنه سنگینی
ناس
تشکیل میدهد.
سند شماره )(26

خیلی محرمانه
تاریخ 20 :می  79ـ  30اردیبهشت 58
به :وزارت امور خارجه ـ واشنگتن دی .سی .ـ فوری
از :سفارت آمریکا ـ تهران
موضوع :یهودیهای ایرانی و اقلیتهای دیگر
در طول مالقات با وزیر امور خارجه یزدی ٬در بیستم می )ـگزارش در تلگراف جـداـگـانه( ٬وی
سرسختانه مواضع دولت موقت ایران را که چه در حال و چه در آینده در ایران انقالبی ٬رفتاری حاـکی از
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تبعیض نژادی با جهودها و گروههای اقلیت دیگر انجام نخواهد گرفت ٬را تکرار کرد .سنای آمریکا که او
ادعا میکند تکتک آنها را میشناسد ٬تحت سیطره صهیونیستها است و اشتباه است اـگر که به نحودیگری
با آن برخورد شود .یزدی برای تأـکید روی این مسئله که اقلیتهای ایرانی از آزادیهای مشابهی با مسلمانان
ایرانی استفاده میکنند ٬به مالقات اخیر گروهی از نمایندگان یهودیان در قم باخمینی و اطمینانی که وی به
آنها در مورد حقوق گروههای اقلیت داد ٬اشاره کرد .یزدی گفت که دولت او اسناد محکمی مبنی بر اینکه
اسرائیل ٬به ایران مأمورینی فرستاده و به آنها پاسپورت ایرانی داده است که یک مورد بخصوص آن برای
شاه است ٬دارد .یزدی گفت که ایران هر گونه حقی برای دستگیری این جاسوسان صهیونیست دارد .ولی
ناس
چنین دستگیریهایی نباید به عنوان برنامهای علیه جامعه یهودیان تفسیر شود.
سند شماره )(27

تاریخ 22 :می  1979ـ  1خرداد 1358
از :کالید دی .تایلور
موضوع :اثرات قطعنامه جاویتس
ما در این بخش متوجه چند فقره آشفتگی یا تحریم تماس با خودمان شدهایم که در چهارچوب
قطعنامه جاویتس کامًال قابل درک است .روز  21ماه می دو وعده مالقات درسطح مدیر عامل شرکت ملی
نفت ایران با ریچارد بش لغو شد .هر دوی این کارمندان جزء اشخاصی بودهاند که مدتها با آنها از زمان
انقالب تماس داشتیم ٬حتی یکی از آنها پس از آنکه منشی او وعده مالقات را لغو کرد تلفنی پوزش
خواست و توضیحی نداد .باربارا شل که وعده مالقاتی با رئیس یک شرکت بزرگ متعلق به دولت موقت
ایران داشت بدون هیچگونه توضیحی اطالع یافت که این وعده مالقات لغو شدهاست .روز بیستم ماه می
یک کارمند ارشد بانک مرکزی ایران که قرار بود تاریخ وعده مالقات خود را تغییر دهد به من گفت که در
آینده قابل پیشبینی مشغول خواهد بود.
ما تعدادی پیامهای تلفنی دریافت کردهایم و همچنین دیدارکنندگان از ما اظهار نگرانی کردهاند که
روزهای ماندگاری ما دراینجا شمرده شدهاست .دریک مورد به نایب رئیس یک شرکت بزرگ آمریکایی
از سوی کارمندان ایرانی آن شرکت توصیه شد که تاریخ عزیمت خود را از سه هفته بعد به هر چه زودتر
تغییر دهد.
سند شماره )(28

خیلی محرمانه
به:ـکاردار

خیلی محرمانه
تاریخ 22 :می  1979ـ  1خرداد 58
به :وزارت امور خارجه ـ واشنگتن
از :سفارت آمریکا ـ تهران
موضوع :روابط ایران ـ ایاالت متحده :رأی روز  17می سنا
1ـ تمام متن خیلی محرمانه است ٬این یک پیام گزارشی است.
2ـ من از روشی که سخنگوی وزارت خارجه به وسیله آن سیل سؤاالت روز  21می در مـورد
عکسالعمل ایران نسبت به رأی سنا را کنترل نمودتقدیر میکنم .کار سادهای نبود .تندی مطبوعات و باال و
پایین رفتن صدای گویندگان رادیو در اینجا به گونهای که ما بعدًا به طور مجزا گزارش خواهیم کرد ٬امروز
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به صورت مشخصی کاهش پیدا کرد وامیدواریم که بتوانیم از جانب خودمان از تحریک مجدد آن اجتناب
ورزیم.
3ـیکی ازسؤاالتی که در جلسه توجیه مطبوعات در روز  21می ازسخنگوی وزارتخانه شد ٬اشاره بر
این داشت که ممکن است یک سوء تفاهم اساسی درباره ماهیت اعتراض دولت موقت ایران به رأی روز
 17می سنا که موضوع آن توسط سناتور جاویتس مطرح گردید و نیز موضع آن نسبت به خود سناتور
وجود داشته باشد .ما معتقدیم که پاسخ سخنگوی وزارت خارجه ممکن است در این رابطه کامًال زمینه
موضوع را روشن نکرده باشد .اعتراض دولت موقت ایران از لحاظ زمینه و پیشینه موضوع نسبت به رأی
سنا است که آن را دخالت بیجا در امور داخلی ایران میداند .اظهار نظرهای رسمی در مورد سناتور
جاویتس محدود به اظهاراتی بر این مبنی بودهاست که وی ارتباطات صهیونیستی دارد .روابط گذشته
همسر او با ایران ایر نیز موضوع انتقادات سمی بودهاست .در هر حال هیچ گونه تهدیدی از طرف دولت
موقت ایران بر علیه سناتور جاویتس به عمل نیامدهاست و نیز تا آنجایی که ما میدانیم هیچگونه تهدیدی
حتی از جانب فرد یا گروهی که ممکن است به عنوان یک عامل ناشناس دولت موقت ایران تعبیر شود بر
علیه او به عمل نیامده است.
4ـ من متن بیانیه آماده شده توسط سخنگوی وزارتخانه و نسخهای از سخنرانی روز اول می وزیر
خارجه را برای یزدی فرستادهام .من علیالخصوص توجه یزدی را به نظرات وزیر در مورد نزدیک شدن
ایاالت متحده به تغییر داخلی معطوف نمودم.
5ــ ما شبانه شدت عکسالعمل دولت موقت ایران نسبت به رأی سنا را منعکس نمودهایم .پاسخ دولت
موقت ایران قطعًا تا حدودی به عدم اطمینان خاطر مستمرش مربوط میشود .این دولت که شدیدًا نسبت
به ضربه پذیریهایش حساس میباشد متمایل است به اینکه حتی کوچکترین اشاره بر فشار از جانب منابع
خارجی را به مداخله غیر قابل توجیه در امور داخلی ایران تعبیر نماید .در هر صورت ما فکر میکنیم که
برای تصمیم دولت موقت ایران در مورد درخواست از ما نسبت به اینکه ورود سفیر ـکاتلر به تعویق بیفتد
انگیزه دیگری ممکن است وجود داشته باشد ٬انگیزهای که در موردپیشبینیهایمان برای در معرض توفان
فعلی قرار گرفتن بدون تحمل خسارت عمده و دیرپای به ما خوشبینی محتاطانهای میدهد .دولت موقت
ایران دفعات زیادی قربانی سیستم دوگانه دولت )دولت موقت ایران در یک طرف و ساخت کمیته انقالبی
ـکه تحت دستورات خمینی عمل میکند از طرف دیگر( شده است که کمترین آن قطع روابط دیپلماتیک با
مصر تحت فشار نظرات خمینی در این زمینه بود .چندین عامل ما را بر آن داشت تا به صورت تجربی
نتیجهـگیری کنیم که دولت موقت ایران ممکن است این اقدام را به این لحاظ انجام داده باشد که از اقدام
بیمحابای یکجانبه دیگری از طرف امام جلوگیری به عمل آورد .در میان اینها طرز برخوردهای سطح
پائین تعجبآوری هستند که به وسیله  4وزیر مختلف کابینه در  20و  21می با من به عمل آمد)مالقاتهایی
پس ازتصمیم برتقاضایی که ازسفیر ـکاتلر برای به تعویق انداختن ورودش به عمل آمده بودواقع شد( و نیز
برخورد عمومی که با این حرکت هم به وسیله رسانههای گروهی کنترل شده وسیله دولت و هم به وسیله
یزدی وزیر امور خارجه به عمل آمد .بدنبال حمالت تند در برنامههای رادیو تلویزیون ملی ایران در 20
می موضوع مطمئنًا در برنامه روز  21می کماهمیتتر جلوه داده شد .یزدی در کنفرانس مطبوعاتیش در
 21می ومصاحبهای که همان روز به وسیله رادیو وتلویزیون پخش شد در لحن معتدل بود و مراقب بود که
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بین قسمتهای قانونگذاری و اجرایی دولت ایاالت متحده تفاوت قائل شود و امیدوار بود که از روابط
خوب بین ایران و ایاالت متحده به وسیله رأی سنا جلوگیری به عمل نیاید.
6ـ تمام این جریان بر این اشاره دارد که بهترین امید ما به دستیابی به یک توافق رضایتبخش با ایران
جدید در دیپلماسی ساـکت و آرام نهفته است .علیرغم ناسازگاری خمینی نسبت به ایاالت متحده ٬خیلیها
در اینجا هستند که خالصانه مایل به داشتن روابط دوستانه و همیارانه با ما میباشند و نظرات ما را پذیرا
هستند و در مورد طرز تفکر بینالمللی راجع به موضوعاتی از قبیل حقوق بشر حساس هستند .متأسفانه
خمینی در حال حاضر قدرتمندترین چهره سیاسی در تهران میباشد و شخصی است که شاید ایرانیان
مترقی جرأت نمیکنند رودررو با او برخورد نمایند .ما نبایستی توانایی خود را در تأثیر گذاردن بـر
جریانات در اینجا بیش از حد ارزیابی کنیم ولی میتوانیم امیدوار باشیم با کار سرسختانه با آن ایرانیانی
ـکه مایل هستند اهمیت دوستی با ایاالت متحده را درک نمایند تا حدی تأثیر مهمی را داشته باشیم .البته
فرض بر این است که همین افراد در این اختالط نادر متعصبین و اصالحگرایان دمکرات ٬قدرت و نفوذ را
حفظ خواهند کرد.
سند شماره )(29
خیلی محرمانه
تاریخ 5 :ژوئن  1979ـ  15خرداد 1358
به :وزارت خارجه ـ واشنگتن
از :سفارت آمریکا ـ تهران
موضوع :اظهارات مرتبط با ـکاتلر در جلسه توجیه مطبوعات  4ژوئن
1ـ من از توضیح و روشنسازی در مورد گفتههای سخنگوی وزارت خارجه در چهارم ژوئن درباره
ـکاتلر قدردانی میکنم .این گفتهها که ایاالت متحده در حال حاضر هیچگونه برنامهای برای پس گرفتن
انتصاب او و یا انتصاب وی به پست دیگری ندارد .مسلمًا این سؤال را مطرح میسازد که چرا اعالم
تقاضای ایران برای انصراف از انتصاب سفیر ـکاتلر در این زمان صورت گرفت .بنابراین روشی که این
موضوع حساس توسط آن انجام شد فقط میتواند زدن یک تودهنی بدون برگشت به دولت موقت ایران
باشد یا تمایل به تالفی کردن .من میتوانم از احساسات و حساسیتهایی که در واشنگتن نسبت به اقدامات
دولت موقت ایران برانگیخته شد قدردانی کنم .از ماها آنهایی که ضربه روزانه اثرات این اقدامات را در
اینجا تحمل میکنند در آن احساسات و حساسیتها شریک هستند.
2ـ در هر حال من فکر کردم که ما برای انجام آنچه که درتوان داریم جهت آرام کردن احساسات فعلی
باید از دیپلماسی آرام )سکوت(استفاده کنیم .این دیپلماسی به نظر آمد که مسئله دشوار دستورات مربوط
به مالقات من با یزدی بود که به طور کنایهآمیز چند ساعتی قبل از جلسه توجیهی صورت پذیرفت.
چنانچه او امروز کمی متحیر است ٬من به خوبی میتوانم آن را درک کنم .من مطمئن هستم که شماموافقت
دارید که یک بیثباتی مشخص در روش ما وجود دارد.
3ـ نهایتًا ٬چون که وزارتخانه میدانست من در حال رساندن پیامها به یزدی بودم خیلی خوب میشد
اـگر مطلع میشدم که قرار است نظر وزارتخانه اعالم شود و در نتیجه میتوانستم آن را به اطالع دولت
موقت ایران برسانم .من اول بار امروز صبح در حالی که هزاران تظاهرکننده به طرف سفارت در حرکت
بودند از اقدام خودمان به وسیله رادیو ایران مطلع شدم.
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سند شماره )(30
خیلی محرمانه
تاریخ 7 :ژوئن  1979ـ  17خرداد 1358
به :وزارت امور خارجه ـ واشنگتن ـ دی .سی.
از :سفارت آمریکا ـ رم
موضوع :عالقه ایران به لوازم یدکی
1ـ )تمامی متن خیلی محرمانه است(
2ـ در تاریخ  5ژوئن کارمند وزارت امور خارجه به ما گفت که در مالقات اخیر بین یزدی وزیر امور
خارجه ایران و تامانینی سفیر ایتالیا در ایران ٬یزدی اظهار عالقه به خرید لوازم یدکی کردهاست که در
ایتالیا طبق پروانه ایاالت متحده برای تجهیزات نظامی که اـکنون در ایران وجود دارد تولید میشود .کارمند
مربوط گفت که ایتالیاییها که اـکنون در اندیشه دادن پاسخ به این پیشنهاد هستند معتقدند که تقاضای یزدی
ـکوششی است برای بهبود تماسها با ایاالت متحده از طریق یک کشور ثالث زیرا از لحاظ سیاسی در حال
حاضر مراجعه به ایاالت متحده به طور مستقیم امکانپذیر نیست.
3ـ اظهارنظر :در حالی که ما درموقعیتی قرارنگرفتهایم که درباره معتبر بدون این نوع تعبیراز تقاضای
یزدی قضاوت کنیم ٬ما متوجه شدهایم که ایتالیاییها شاید عالقهمند به فروش لوازم یدکی به ایران به هر
صورت باشند .مااحتماًال انتظارداریم درباره این موضوع اطالعات بیشتری به دست بیاوریم ٬در صورتی
ـگاردنر
ـکه ایرانیان فهرست ویژه لوازم یدکی مطلوب خود را ارائه دهند.
سند شماره )(31
سری
تاریخ 8 :ژوئن  1979ـ  18خرداد 1358
به :وزارت امور خارجه در واشنگتن دی .سی .ـ فوری
از :سفارت آمریکا در تهران
موضوع :وضع آمریکا در ماههای آتی
1ـ )تمام متن سری است(
2ـ در پیامی جداـگانه دورنمای بسیار غمانگیزی را در مورد اینجا برایتان ارسال داشتم .آنچه در ذیل
میآید نظر اینجانب در مورد موضعی است که باید در تابستان آتی اتخاذ نماییم .بیش از این نمیتوان
انتظار داشت.
3ـ برخورد کلی با دولت کنونی ایران:
ـ ـ ازابتدای بازگشت به سفارت من نقش بسیار فعالی ایفا کردهام به این ترتیب که با بسیاری از وزیران
مالقات کرده اعالم کردهام که ما این انقالب و غیره را پذیرفتهایم .از من به گرمی استقبال میشد ٬لیکن
تمرکزگرایی خمینی و عکسالعمل پر جار و جنجال ایرانیها در رابطه با قطعنامه سنا تأثیر کارهای مثبت را
از بین بردهاند.
ـ ـ به نظر من کاردار جدید نباید فعالیت بسیاری از خود نشان دهد .بگذارید ایرانیها خودشان ابتکار
عمل را زمانی به دست گیرند که متوجه شوند برقراری روابط با آمریکا برایشان خالی از فایده نیست.
احتماًال آنها که با خمینی در ارتباط نزدیک هستند و بسیاری از آنها با وی مخالف نیز هستند ٬چنین باور
ـکردهاند که ما مایل به آشتی با وی هستیم و بنابراین هر گونه ناسزا را تحمل خواهیم کرد.
ـ ـ در رابطه با ارزیابی پیشین من )تلگرام سپتامبر( باید بگویم که ما نمیتوانیم در دراز مدت تأثیر
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مثبتی بر اوضاع اینجا داشته باشیم .ما نباید از دولت و سیاستهای ابتکاری خمینی پشتیبانی نماییم چون
در دراز مدت قابل تحمل نخواهد بود.
ـ ـ به نظر من درست نیست که سفیری نزد خمینی فرستاده شود مگر اینکه دولت کنونی ایران قدرت
ابتکار را دردست گیرد .سفیر مزبور نخواهدتوانست بر نحوه تفکر وی تأثیر بگذارد و او را به عنوان عاملی
به عنوان عاملی که سرنگونکننده افراطـگرایی وی میباشد تلقی خواهند کرد.
ـ ـ کارمندان سفارت تا حد امکان باید تماسهای همهجانبه پیشین خود را ادامه دهند.
ـ ـ با سران و رهبران نظامی باید مذاـکره آغاز گردد و در صورتی که سفارش دریافت لوازم یدکی به ما
ارائه شد باید به گرمی تقاضاهای آنها را برآورده سازیم) البته تا حدی که کنگره اجازه دهد(
ـ ـ وزارت امور خارجه تا حد امکان نباید پیرامون ایران اظهارنظرهای آشکار نماید و در صورت لزوم
باید از جمالتی نظیر ”ما امیدواریم که بهبودی در روابط پدید آید“ استفاده نماید.
ـ ـ در حال حاضر باید سیاست عدم مداخله راشدیدًا رعایت نماییم .هیئت سیاسی آنچنان دستخوش
تفرقه شدهاست که نمیتوانیم کار دیگری برای آن انجام دهیم.
4ـ در مورد کارمندان .تصمیم مبنی بر به تعویق افتادن ارسال سفیر جدید بسیار درست است .ورود
ایشان در اواخر سپتامبر و اـکتبر بسیار مناسب خواهد بود.
ـ ـ درتعداد کارمندان سفارت نباید افزایش به وجود آید و شاید الزم باشد که تعداد آنها کمتر نیز بشود
وجانشینهای کارمندان کنونی نیز باید در تابستان کنونی ارسال گردند .دیگر تکالیف سفارت باید به تعویق
بیفتند تا ببینیم اوضاع چگونه خواهد شد.
ـ ـ به همسران و فرزندان کارمندان نباید اجازه مسافرت به اینجا را داد تا سفیر جدید در این مورد
ارزیابی خود را ارسال نماید.
ـ ـ ساختمان بخشهای کنسولی جدید باید پایان پذیرد ولی خدمات کنسولی نباید قبل از ورود سفیر
جدید از سرگرفته شود.خدمات مربوط به روادید تنها کاری است که ما میتوانیم برای ایرانیها انجام دهیم.
ناس
تداوم وظایف محدود کنونی برای ما مقدار کمی نارضایتی و ناراحتی پدید آوردهاست.
سند شماره )(32
سری
تاریخ 8 :ژوئن  1979ـ  18خرداد 1358
به :وزارت امور خارجه در واشنگتن دی .سی .ـ فوری
از :سفارت آمریکا در تهران
موضوع :وقایع ایران و تأثیر آنها بر منافع آمریکا
1ـ )تمام متن سری است(
2ـ در حالی که آماده هستم جانشین کاردار در این مأموریت بشوم در نظر دارم افکار و نظریات خود
را با شما در میان بگذارم و در ابتدا باید به شما هشدار دهم که شاید این تجارب یک سال گذشته باشد که
موجب تندی نظریات من شدهاست .با این وصف ٬بسیاری از همکاران دیپلماتیک )بـجز ژاپـنیها( و
همکاران در سفارت اـکثر با عقاید من در این زمینهها موافق هستند.
3ـ وقایع سیاسی داخلی
ـ ـ انقالب ایران هنوز به پایان خط نرسیده است .بیش از  50درصد احتمال دارد که درگیریهای
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خشونت بار دیگری نیز به وقوع بپیوندد .اوضاع بسیار بحرانی است.
ـ ـ هیئت سیاسی به صورت گروههای سیاسی بسیار آشفتهای در آمدهاست و احتماًال همکاری معنی
داری در بین آنها پدید نخواهد آمد )ـکه از شاخصهای ایران بشمار میرود(.
ـ ـ گروههای متعددی در مورد قانون اساسی و ماهیت دولت به خمینی حملهور شدهاند .وقـایع
خشونتبار حتمًا رخ خواهد داد .لیکن به نظر من او در آینده نیز نیرومندترین قدرت سیاسی خواهد بود.
هنوز معلوم نیست که چه کسی جانشین وی خواهد شد تا بتواند با قدرت کافی به کنترل ملت بپردازد.
قدرت مطلقه در اختیار وی و گاردهای انقالبی و اجتماعات مسلح قراردارد .در پلیس و واحدهای نظامی
بهبود بسیار کمی به وجود آمده است.
ـ ـ ضد آمریکاـگرایی در اینجا جنبه واقعی زندگی است و با جوششهای سیاسی احتماًال افزایش
خواهد یافت .به علت روابط ما با شاه ما هدف اصلی واقع شدهایم .چون این از خصوصیات اخالقی
پارسیهاست که همیشه گناه بدبختیهای خود را به گردن دیگران بیندازند.
ـ ـ ”دولت“ متشکل از افراد پاـکی است که قدرتی در دست ندارند .آنها منتظر دستورات خمینی هستند
ـکه سیستم کمیتههای انقالبی را دیکته میکند .بنابراین این دوگانگی قدرت و اختیارات بر همه سطوح
دولتی ٬تجاری و فعالیتهای خصوصی تأثیر گذارده و موجب انحراف وزیران میگردد.
ـ ـ اقتصاد کامًال آشفته و درهم و برهم است بخش اعظم مدیران خارجی و ایرانی فراری شدهاند؛
تعدادی از آنها زندانی شدهاند و بسیاری دیگر به علت مداخله کمیتههای کارگری و انقالبی و کمبود مواد
خام وارداتی قادر به انجام وظیفه نیستند .نظام بانکداری موقعیت خـود را بـه طـرز عـمدهای بـهبود
بخشیدهاست .بیکاری همهـگیر شدهاست .لیکن دالرهایی که از طریق نفت عاید میگردد برای پرداخت
حقوق کارگران بیکار و تأمین موادغذایی و از بین بردن کمبودهای غیر خوراـکی که خودی نشان میدهند٬
وارد اقتصاد میگردند.
ـ ـ فشار تفرقهانگیز این کشور چند زبانه و دارای اقلیتهای گوناـگون در حال حاضر در ترکستان٬
خوزستان و کردستان مشاهده میگردد .اوضاع در این نقاط وخیمتر خواهد شد و آذربایجان نیز نقطه
بعدی خواهد بود.
4ـ دورنمای آیندهای که خمینی در آن باشد:
ـ ـخمینی  79ساله ٬خسته و از نظر سالمت در وضع چندان خوبی نیست .ولی سیاست کوتاه مدت ما
باید بر این اساس باشد که فکر کنیم او تا مدتی بر سرکار خواهد بود .درواقع ٬فوت وی کشور را دستخوش
آشوب بیشتری خواهد کرد .او تنها کسی است که میتواند اجتماع را از آشفتگی کامل برهاند.
ـ ـ او مردی است که میخواهد یک دولت کامًال اسالمی استوار بر اصول قرآن و سنت اسالمی را در
جهان پیاده کند .گاهی هم طوری صحبت میکند که گویی وی پیامبر منتخب خدا میباشد.
ـ ـ او متقاعد شدهاست که تنها او و ”تودههای “مردم این انقالب را به وجود آوردهاند و همانها
میخواهند که یک کشور اسالمی به وجود آید .بنابراین او دستاندرکاران مدرنیزه کردن و دموکراسی را
حقیر شمرده و مایل نیست مخالفین دموکرات را نیز در قدرت سهیم بداند.
ـ ـ او در میان افراطیون )اسالمی ٬چپگرا ٬ساف و غیره( محصور بود و حتی کابینه نیز توانسته است
توجه وی را به خود جلب نماید .خالصه اینکه امکان ندارد بتوان مستقیمًا وی را تحت نفوذ قرارداد.
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ـ ـ خمینی در امور جهانی و نیازهای یک کشور مدرن ٬احساسات و اموری که موجبات نارضایتی
جدی داخلی و بینالمللی را فراهم میآورد سررشتهای ندارد.
ـ ـ نارضایتی )تنفر؟( وی از آمریکا بسیار واقعی است .او واقعًا معتقد است که ما سعی داریم مداخله
نموده و انقالب را از بین ببریم.
5ــ آینده نزدیک:
اـگر پیشبینی من درست باشد که وی چهره مسلط جامعه در چند ماه آینده خواهد بود ٬باید گفت که
آمریکا نمیتواند امید چندانی به ایران داشته باشد:
ـ ـ یک نظام دیکتاتوری واقعی پدید خواهد آمد که رهبران محافظهـکار مذهبی با استفاده از ارعاب و
توسل به دادگاههای انقالبی سعی خواهند کرد جناحهای مخالف را بترسانند .تمام اینها نیز به وسیله عدم
ـکارایی دولتی ٬فردگرایی ایرانیها ٬فساد و مخالفت مستمر دیگر نیروهای سیاسی از قبیل چپها کـه بـه
فعالیتهای سیاسی عادت کردهاند تشدید خواهد شد .این موضوع نیز سبب خواهد شد که گـروههای
ناراضی به تروریسم متوسل شوند.
ـ ـ روابط دیپلماتیک ما نیز بسته به خواست خمینی است و هر زمان امکان قطع آن وجود دارد.
احساسات ضدآمریکایی در همه جا رایج است و گاهی جان کارمندان ما را نیز به مخاطره میافکند .ما
نخواهیم توانست به منابع مفید و مؤثر دسترسی داشته باشیم.
ـ ـ اقتصاد نیز به آرامی بهبود خواهد یافت .آینده فعالیتهای تجاری آمریکا ٬بجز در مورد صدور مواد
مورد نیاز از قبیل مواد غذایی ٬بسیار محدود خواهد بود .تاجرانی که سعی دارند با استفاده از قراردادهای
قدیمی به کار بپردازند ٬سعی دارند ادعاهای معتبر خود را جمعآوری نمایند و سرمایهـگذاریهای مشترک
نیز با مقامات متضادی روبهرو میشوند که برای شرکت و خودشان خطراتی به بار میآورد.
ـ ـ در صحنه بینالمللی ٬ایران از نظر ما سازشناپذیر است و حمایت خود را از نهضتهای انقالبی تندرو
اعالم میدارد و سر منشأ عدم ثبات در منطقه به حساب میآید.
ـ ـ در این محیطی که بیثباتی حادی در آن وجود دارد صنعت نفت نیز علیرغم تمایالت اقتصادی
داخلی دچار وقفه خواهد گردید.
6ـ من درپیامی جداـگانه درمورد وضع خودمان در ماههای آتی اظهار نظر خواهم نمود .اـگرچنددقیقه
وقت صرف کرده تحلیل مشاور سیاسی تامست تحت عنوان ” در انتظار گودو به سبک ایران “ را بخوانید
ازمدتی راکسبنمایید .ناس
)تهران(5932خواهیدتوانستبیش ازاینپیام ازآناستفادهکرده ونظریهدر
سند شماره )(33

تهران ـ ایران

 13ژوئن  1979ـ  23خرداد 58
دکتر ابراهیم یزدی ٬وزیر خارجه ایران ٬تهران
عالیجناب:
من از شما در مورد موضوع انجمن ایران و آمریکا در اصفهان و دفتر تعلیم و تربیت اصفهان استمداد
میطلبم.
همانطور که میدانید ٬انجمن ایران و آمریکا یک مؤسسه فرهنگی خصوصی است که سعی دارد روابط
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بین ملت ایران و آمریکا را از طریق برنامه تبادل و وقایع فرهنگی ٬کتابخانه و جلسات مالقات ٬و کالسهای
انگلیسی برای ایرانیان و کالسهای فارسی برای آمریکاییان حفظ کند و بهتر سازد .دفاتر انجمن در تهران و
سایر شهرستانها اجازهنامهشان را از طریق وزیر فرهنگ دریافت داشتهاند .در اصفهان دفتر انجمن پ
مدتی قبل از انقالب معلق بود و هماـکنون نیز معلق میباشد.
امروز مورخ  13ژوئن  1979رئیس انجمن ایران و آمریکا در اصفهان ٬آقای دنیس ویلسون ٬نامهای از
آقای حسن نیلفروشان رئیس کل دفتر تعلیم و تربیت اصفهان دریافت داشت مبنی بر اینکه انجمن ایران و
آمریکا یک مدرسه زبان خارجه است نه یک مؤسسه فرهنگی و دستور داده است که انجمن تا زمانی که
اجازه نامه رسمی مدرسه را دریافت نداشته ٬بسته باشد و باید تابع مقررات مدارس باشد.
اـگرچه انجمن ایران و آمریکا یک سازمان دولتی آمریکا نمیباشد ولی سفارت آمریکا از اهداف
انجمن پشتیبانی به عمل آورده و معتقد است که این همکاریها باعث تفاهم بیشتر بین دو کشور خواهند
شد .اـگر انجمن در اصفهان بسته شود ٬در حالی که ترمش در حال شروع شدن میباشد و درخواستنامه از
طرف متقاضیان قبول کرده است ٬احتمالش زیاد است که هرگز باز نشود زیرا مخارج فعلیش از درآمدش
بیشتراست .این باعث تأسف شهروندان اصفهانی که از خدمات انجمن استفاده میکنند خواهد شد و تفاهم
بهتر بین دو ملت ما را کمتر خواهد کرد.
دستور صادره ظاهرًا ناشی از اشتباه است ٬زیرا انجمن ایران و آمریکا هرگز زیر نظر وزارت آموزش و
پرورش نبوده ٬بلکه زیر نظر وزارت فرهنگ بودهاست .من امیدوارم که شما بتوانید مداخله نمائید و این
دستور را لغو نمائید و به دفتر امور فرهنگی اصفهان بگویید که مسئولیت انجمن با ایشان میباشد نه دفتر
تعلیم و تربیت.
با تقدیم احترام و عرض تشکر از کمک شما در اینباره.
ـکاردار سفارت چارلز دبلیو .ناس

سند شماره )(34
خیلی محرمانه
تاریخ 16 :ژوئن  1979ـ  26خرداد 1358
به:وزارت امور خارجه ـ واشنگتن دی .سی .ـ فوری
از :سفارت آمریکا ـ تهران
موضوع :تصمیماتی پیرامون ایران
1ـ )تمام متن خیلی محرمانه؛ فورًا به اطالع رسانده شود(
2ـ اعتصام مسئول امور اروپا و کشورهای آمریکایی وزارت امور خارجه از من خواسته است که
امروز صبح پیرامون یک مورد مهم با وی تماس بگیرم .پس از ورود من ٬وی گفت که وزیر امور خارجه٬
یزدی ٬اطالعاتی مبنی بر اینکه سناتور بارنز و هالنبک درصدد هستند تا در دنباله تصمیمات اتخاذ شده
توسط مجلس سنا ٬تصمیمات دیگری نیز گرفته شود ٬به دست آورده است) .در حال حاضر نمیدانم آن
برنامه یا تصمیم بخصوص کنگره چه بودهاست ولی مأمور بخش ایران و اداره امور خاور نزدیک ٬به من
اطالع داد که نمایندهای به نام هالنبک روی چنین موضوعی کار میکند( .اعتصام اظهار داشت که دولت
ـکنونی ایران بسیار نگران این موضوع است ٬زیرا اتخاذ چنین تصمیمی موج عظیم ضد آمریکایی را در این
ـکشور بیشتر به راه خواهد انداخت .این دولت همچنین معتقد است که این عمل ٬عکسالعمل بسـیار
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شدیدتری را به همراه خواهد داشت .وی از ما خواسته است تا هر چه در توان داریم برای جلوگیری از این
ـکار انجام دهیم.
3ـ اعتصام بنا به دستور وزیر امور خارجه گفت که از ابرازاحساسات ونس در نامهای که به وزیر امور
خارجه نوشتهاست بسیار خوشحال است و این دولت یک چنین احساساتی را جبران خواهد کرد و منتظر
است تا روابط به تدریج بهبود یابد .ولی باید آـگاه بود که اتخاذ تصمیمی دیگر توسط کنگره این وضع را
وخیمتر از اـکنون خواهد نمود.
4ـ بسیار سپاسگزار خواهم بود اـگرنوشتهجاتی در دسترس من پیرامون این موضوع قراردهید تا وزیر
امور خارجه را در جریان قرار دهم .با وجود اینکه میدانم امروز شنبه است ولی اـگر بتوانید یک گزارش
مقدماتی نیز امروز در اختیار من قرار دهید ٬من خواهم توانست آنرا فردا صبح ساعت ده و سی دقیقه در
با تشکر
اختیار دقیقه در اختیار وزیر امور خارجه قرار دهم.
ناس

سند شماره )(35
خیلی محرمانه
تاریخ 16 :ژوئن  1979ـ  26خرداد 1358
به :سفارت آمریکا ـ تهران ـ فوری
از :وزارت امور خارجه ـ واشنگتن دی.سی
موضوع :تصمیمات اتخاذ شده پیرامون ایران
1ـ نمایندگان کنگره آقایان هالنبک ٬سوالرز و احتماًال دیگران ٬چند هفته پیش تصمیمات خود را در
رابطه با ایران ٬بخصوص جامعه یهودیان اعالم نمودند .گویا این تصمیمات به  HRCEارجاع گردیدهاست.
2ـ نماینده کنگره ٬آقای بارنز مقامات وزارت امور خارجه را دعوت کردهاست تا در  18ژوئن با چند
تن ازشهروندان حومه مربوط به خود پیرامون موقعیت ایران به بحث و تبادل نظربنشینند .ظاهرًا حدود 30
نفر در این جلسه شرکت کرده و نیز به طور محرمانه برگزار خواهد گردید.
3ـ نماینده کنگره ٬آقای هالنبک قبًال نیز برنامه یک جلسه محرمانه را در  19ژوئن ترتیب داده بود تا
پیرامون وضع جامعه یهودیها در ایران مذاـکره به عمل آید .البته این جلسه لغو گردید و در عوض قرار بر آن
شده است که مقامات وزارت امور خارجه بااو وچند تن دیگر از نمایندگان به طور محرمانه مالقاتی داشته
باشند .نماینده سازمان سیا نیز احتماًال دعوت شدهاست.
4ـ کاردار سفارت آـگاه ٬از وجود چنین جلسهای و تصمیمات اتخاذ شده اطالع داشت و از ما در این
مورد در تاریخ  15ژوئن سؤاالتی نموده است .درجواب ما نیز همین مطالب یاد شده باال را در اختیار وی
ـکریستوفر
قرار دادیم.
سند شماره )(36

تاریخ 17 :ژوئن  1979ـ  27خرداد 58
از :سفارت آمریکا ـ تهران
موضوع :روابط ایران و ایاالت متحده
1ـ تمام متن خیلی محرمانه است ـ تلگرام گزارشی.

خیلی محرمانه
به :وزارت خارجه ـ واشنگتن

اسناد النه جاسوسی آمریکا

 276

2ـ خالصه :در خالل مراسم خداحافظی یزدی وزیر خارجه در  17ژوئن ٬وی مجددًا تمایل دولت
موقت ایران )و خمینی( را برای روابط مستمر با ایاالت متحده تکرار کرد .یزدی درخواست همکاری برای
جلوگیری از وقایعی از قبیل رأی  17می سنا و خنثیسازی جریان عادی کردن روابط را نمود .او همچنین
به صورت مؤکدی اظهار داشت که شرکای آمریکایی در بانکهای ایرانی که اخیرًا ملی شدهاند نبایستی
درباره بازیافت سرمایهشان نگران باشند.
3ـیزدی با من و کنسول سیاسی در  16ژوئن برای مالقات خداحافظی دیدار کرد .او پاسخ داد که وی
از رسانیدن درودها و تهنیتهایش به ونس به وسیله من قدردانی مینماید .او در این رابطه گفت که قصد
داشته مجددًا تصریح نماید که موضع دولت موقت ایران و آیتاهللخمینی همچنان این است که روابط ایران
را با ایاالت متحده قطع نکند بلکه ایران میخواهد که این روابط را بهبود بخشد و گذشته را فراموش نماید.
او گفت ما میدانیم که این کار آسان نخواهد بود .او اضافه کرد که خیلی مایه تأسف است که رأی  17می
سنا باعث موجی از  RECIMINATIONدوجانبه گردیده است .او گفت که دولت موقت ایران از شنیدن
اینکه اخیرًا بارنز ٬عضو کنگره قطعنامهای شبیه به قطعنامهای که به وسیله سنا تصویب شد پیشنهاد کرده
ناراحت بودهاست.
4ـ من با استفاده از اطالعاتی که در تلکس مرجع بوده تالشهایی را که انجام شده و نیز در حال انجام
شدن بودهاند تا از اقداماتی از آن قبیل که دولت موقت ایران و وی را ناراحت نموده جلوگیری نمایند برای
وی تشریح کردم .او پاسخ داد وی از اینکه ما مسئله را درک میکنیم خوشحال است .او گفت این چیزی
است که من میخواستم به شما بگویم و مایلم شما آنرا به واشنگتن برسانید.
این نوع قطعنامهها کمکی نخواهند کرد .آنها با اظهارات مبنی بر حسن نیت دولت )آمریکا (مغایر
هستند.یزدی سپس درک خودش ازتفاوت بین هیئت حاـکمه و کنگره و عدم تشخیص مردم کوچه و بازار
از این دو را که اـکنون موضوع آشنایی است تکرار کرد.
5ــ یزدی سپس به مسئله فروشهای نظامی پرداخت .او گفت که اخیرًا به وسیله ایمانیان ٬فرمانده
نیروی هوایی مطلع شدهاست که ما ارسال لوازم یدکی خاصی را که ایران پول آنرا پرداخت کرده است ٬به
تعویق انداختهایم .اوخواست که ما راه را برای ارسال این اقالم بازکنیم .من از اوخواستم که جزئیات دقیق
بیشتری برای ما فراهم نماید و قول دادم آنچه را بتوانیم انجام خواهیم داد .یزدی گفت روشی که بیشتر
قراردادهای نظامی بین رژیم سابق و ایاالت متحده بدان وسیله نوشته شدهاند از نظر دولت موقت ایران
غیر قابل قبول است .این قراردادها مثل یک چک سفید به نام گروه مشاورین نظامی شما میباشند .اـگر ما
آنها را فسخ نمائیم متحمل میلیونها دالر زیان میشویم .ما ترجیح میدهیم این قراردادها را به طریقی فسخ
ـکنیم که از نظر مالی ما را دچارخسارت ننماید .اینکارمیتواندتقریبًا یک میلیارد دالر بضرر ما تمام شود.
اـگر شما دراینکار به ما کمک نمایید چیزی خواهد بود که من میتوانم با آن پیش مردم بروم و به آنهابگویم
شما چه کاری برای ما انجام دادهاید.
6ـ من اقدامات جدید را با توجه به کارهای تکمیلی وزارت دفاع تشریح نمودم .یزدی درخواست
ـکمک در موضوعات قراردادی غیر دفاعی )نظامی( را نمود .او اشاره کرد که قراردادی برای  600میلیون
دالر با  GTEمنعقد شده و حدود  450میلیون دالر تاـکنون پرداخت شده ولی  GTEتمام کاری را که الزم
بوده انجام ندادهاست .او گفت من میدانم که این موضوع هیچ ارتباطی به دولت ایاالت متحده ندارد ٬ولی

استعمار سیاسی آمریکا  277

مردم  GTEرا به عنوان یک کمپانی آمریکایی میبینند .ما برای اینکه آنها را وادار کنیم که کار را تمام کنند
به کمک شما نیاز داریم .من تالشهایی را که برای وادار کردن بازرگانان به بازگشت جهت حل مسائلشان
انجام دادهام ٬متذکر شدم و گفتم که خود  GTEحدود  6هفته قبل یک هیئت نمایندگی برای بحث درباره
قراردادش با مقامات دولتی ایرانی مرتبط به ایران فرستاده بود .من سپس از او درخواست نمودم تا ما را
مطلع سازد که در هر مورد چه زمانی نهادهای ایرانی آماده هستند که قراردادهای بخصوصی را مورد بحث
قرار دهند و قول دادم که ما هر کاری بتوانیم برای اینکه ببینیم کمپانیهای ایاالت متحده کسی را به اینجا
میفرستند انجام خواهیم داد.
7ـ یزدی به عنوان آخرین پیامش گفت وی میخواهد که این موضوع کامًال روشن باشد که سیاست
دولت موقت ایران در ملی کردن بانکها در ایران میباشد .او گفت که دولت کنترل بانکها را به منظور
مدیریت در دست گرفتهاست .بانکهای آمریکایی که در بعضی از این بانکهای ایرانی سهام دارند نبایستی
در مورد از بین رفتن سرمایه خود هراسان باشند .او گفت ما تا آخرین سنت آنراخواهیم پرداخت.ما اـکنون
مشغول بررسی حسابها میباشیم و هر چه را که سررسید شده باشد ٬مثل سهامداران ایرانی به سهامداران
خارجی پرداخت خواهیم کرد .ما قصد نداریم سرمایه کسی را مصادره کنیم .این تصمیم کابینه است که هر
چه را سررسید شده باشد پرداخت کند و شرکای آمریکایی بانکهای ایرانی نبایستی نگران یا هراسان
باشند.
سند شماره )(37
خیلی محرمانه
تاریخ 21 :ژوئن  1979ـ  31خرداد1358
به:وزارت امور خارجه ـ واشنگتن دی .سی
از :سفارت آمریکا ـ تهران
موضوع :احتمال مصاحبه رادیو صدای آمریکا با ساندرز
1ـ تمام متن خیلی محرمانه.
2ـ از موقع ورودم به تهران با ناس و دیگران مالقاتهایی داشتهام و درباره لزوم مصاحبه صدای آمریکا
با هال ساندرز جهت روشن شدن روابط ما با ایران در جهت سازندگی صحبت کردهام .امیدوارم بتوانیم این
مصاحبه را انجام دهیم و از فرصتی که دست یافته برای اجرای خواستههایمان در زمینه بهبود روابط
استفاده کنیم.
3ـچیزی شبیه آن طرح پرسشها وپاسخهایی که به من دادید ٬کامًال مناسب است .مادوپیشنهاد درباره
آن طرحها داریم.
اول اینکه لحنی که برای زمینه سازی ارسال سفیر جدید به کار رفته زیاده از حد انتقادی است و بهتر
است لحنی به کار رود که مبنی بر خوشبینی ما در راه برقراری روابط نوین با ایران باشد.
دوم اینکه پرسش و پاسخ مربوط به حفظ منافع آمریکا در ایران میتواند موضوع منافع بازرگانی ما را
نیز مطرح کند؛ از جمله صدور غالت به ایران و عالقه و اشتغال آمریکاییان جهت مطالعه در امور ایران و
شناخت بیشتر مردم و تحوالت درونی آن.
لینگن
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سند شماره )(38

تاریخ 24 :ژوئن  1979ـ  3تیر1358
به :وزارت امور خارجه ـ واشنگتن
از :سفارت آمریکا ـ تهران
موضوع :آینده عادی شدن روابط تجاری آمریکا و ایران
1ـ تمام متن خیلی محرمانه است.
2ـ تضاد و دوگانگی بین )الف( مواضع به طور کلی عاقالنه خیلی از مقامات ارشد دولت موقت که
متوجه لزوم برقراری روابط عادیتر دیپلماتیک و تبادالت تجاری با آمریکا شدهاند و )ب( مواضع ضد
آمریکایی انقالبی مطبوعات ٬روحانیون اطراف خمینی و خیلی از ایرانیان که ضد خارجی هستند و در
سطوح دوم و پایینتر دولت موقت میباشند ٬همچنان تالشهایمان را برای عادی کردن روابط خـنثی
میسازند.
3ـ در  21ژوئن وزیر خارجه یزدی و سخنگوی دولت امیر انتظام ٬هر دو به طور علنی به حمایت از
ادامه قراردادها و روابط با غرب اظهاراتی نمودند .اظهارات امیر انتظام به مطبوعات مسائل گستردهای را
در برداشت از جمله تغییرات پرسنلی در دولت موقت ٬نفوذ بیش از حد کمیتهها و مسائل اقـتصادی
مختلف .او به خبرنگاران گفت که امیدوار است روابط با آمریکا بزودی به سوی بهبودی رود .در مورد
قراردادهای نظامی امیر انتظام گفت که فسخ تمام قراردادهای سابقی که ایران قبًال در آنها میلیاردها دالر
سرمایهـگذاری کرده بود غیرعاقالنه است.او حتی به طور غیرمستقیم به لزوم متخصصان نظامی آمریکایی
اشاره کرد .سخنگوی دولت موقت همچنین گفت که امام و دولت موقت هیچگاه در صدد مصادره اموال
نبودهاند ٬چون مالکیت فردی در اسالم مقدس است ولی این حرف کامًال قابل قبول نبود .یزدی آنطور که
در تهران تایمز  25ژوئن منعکس شده ٬مشخصًا این مسئله را مطرح نموده که ایران نمیتواند به تنهایی به
پیش برود.یزدی صریحًا به ادامه وابستگی به غرب اقرار کرد و گفت که فسخ سریع قراردادها توسط ایران
بیشتر به ضررایران خواهد بود تا فروشندگان خارجی و آن را به سطح یک جامعه کشاورزی پایین خواهد
آورد.
4ـ در حالیکه ما از اظهارات مثبت مانند گفتههای یزدی و امیر انتظام در پنجشنبه گذشته استقبال
میکنیم ٬ولی از خبر اخیر )الف( فسخ قرارداد آناـکاندا با شرکت مس و )ب( حمالت شدید و غیر مترقبه به
 GTEدلگیریم .نمونه دیگر گزارش روزنامه بامداد در موردادامه ارسال غذا به ایران بود .بامداد از اطالعیه
آژانس ارتباطات بینالمللی استقبال کرده بود ولی در مقدمه آن گفته بود که آمریکا تحریم خود را از ایران
برداشته است.
5ــ تا زمانی که دولت موقت قدرت بیشتری نیابد ٬این نداهای میانهروانه مانند یزدی ٬امیرانتظام و
حتی بازرگان بعید است که اثری داشته باشند .وقایع هفته گذشته٬این فرضیه را که برقراری روابط تجاری
بین ایران و آمریکا میتواند راهگشای بهبود روابط سیاسی گردد مورد سؤال قرار میدهد .با توجه به جو
سیاسی نامطلوب اصًالنمیتوان مطمئن بود که میانهروها دردولت موقت آنقدر زیادهستند و یا آنقدرنفوذ
دارند که بتوانند مانع حمالت شوند و یا مواضع ضد آمریکایی که مانع از سرگیری فـعالیتهای تـجار
آمریکایی در ایران شده را تغییر دهند.
ـگذشته از این ممکن است روابط ما مانعی برای عادی کردن روابط سیاسیمان گردد و این در صورتی
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است که بررسی ٬تجدید نظر و یا فسخ قراردادهای سابق ٬حمالت شدید علیه آمریکا وامپریالیسم آمریکا
باشد.نمیتوان تجار آمریکایی را به دلیل کمک نکردن به بهبود وضع اقتصادی مقصر شناخت چون آنها به
طور فردی و جمعی مورد خصومت و سوءظن قرار میگیرند و طبیعتًا نگران امنیت شخصی خود هستند.
ـکارمندان ایرانی حاـکمیت آنان را نمیپذیرند و شکایتهای بحق مالی آنان در میزهای مقامات بی اسم و
رسم دفن شده است.
لینگن

سند شماره )(39

خیلی محرمانه
تاریخ 24 :ژوئن  1979ـ  3تیر1358
به :سفارت آمریکا ـ تهران برای کاردار
از:وزارت امور خارجه ـ واشنگتن دی .سی
موضوع :اظهارات امیر انتظام
1ـ )تمام متن محرمانه است(.
2ـ هنگامی که شما یزدی یا امیر انتظام را ببینید ٬خواهشمند است قدردانی ما را از اظهارات اشخاص
اخیر در تلویزیون درباره روابط ایاالت متحده و ایران ابراز دارید .ما امیدواریم که بتوانیم همچنان از
حرارت لفاظیها بکاهیم و درباره مشکالت پردردسر در روابط بین خودمان به پیشرفتهای واقعی نائل
شویم.
3ـ اـگر تعیین یک نفر سفیر در میان گذارده شود ٬خواهشمند است از حدسیات در مدت مناسب برای
هرگونه اعالمیهای در اینباره صرف نظر کنید .چنان که میدانید هنوز در اینجا درباره رد نامزدی سفارت
ـکاتلر احساسات شدیدی حکمفرماست و مدتی وقت الزم خواهد بود تا مجلس سنا درباره انتصاب
دیگری تن در دهد.
ـکریستوفر

سند شماره )(40

محرمانه
تاریخ 25 :ژوئن  79ـ  4تیر 58
به :وزارت امور خارجه در واشنگتن
از :سفارت آمریکا ـ تهران
موضوع :اظهار نظر یزدی درباره ـکاتلر
1ـ )طبقهبندی نشده( از یزدی وزیر خارجه ایران در جریان یک مصاحبه تلویزیونی در تاریخ 23
ژوئن که به طور جداـگانه در جرائد محلی در تاریخ  24ژوئن منعکس شد پرسیده شده که سفیر جدید
آمریکا کی به ایران خواهد آمد .در پاسخ او گفت حق هر کشور مستقل این است کـه خـود تـصمیم
بگیرد.همانطوری که مادریافتیم آقای ـکاتلر از یک کشوری که در آن هدفهای امپریالیستی انجام میداده
به تهران میآید و حضور او در اینجا به بهبود مناسبات بین دو کشور ما کمک نخواهد کرد .بنابراین ما
پذیرش او را پس گرفتیم .کاردار آمریکا یک روز به وزارت امور خارجه آمد و گفت که رد پذیرش ما از
سوی حکومت آمریکا پذیرفته شده است و افزود که نام سفیر جدید بعدًا ٬شاید پس از چند هفته معلوم
خواهد شد.
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2ـ )محرمانه(اظهارنظر :موضوع سفیرجدید در جریان مکالمه اخیر ناس بایزدی )تلگرام مرجع الف(
به هیچ وجه درمیان نیامد؛ هرچند در جریان مکالمه با امیر انتظام در روز بعد )تلگرام مرجع ب ( این
شلنبرگر
موضوع مطرح شد.
سند شماره )(41
سری
تاریخ 3 :ژوئیه  1979ـ  13خرداد 1358
به:وزارت امور خارجه ـ واشنگتن دی .سی .ـ فوری
از :سفارت آمریکا ـ تهران
موضوع :مهیا نمودن وسایل یدکی
1ـ )تمام متن سری (
2ـ به وسیله تلگراف ٬موضوع گفتگوهای دیروزم را با یزدی که مربوط به مسئله وضع اعتبار مالی
میشد ٬گزارش کردهام .ما دالیلی داریم که بر مبنای آن میتوان فکر کرد که در نتیجه این تغییرات و
تالشهای مستمر ژنرال گست و جدیتهای خودش در رابطه با تماسهای نظامی ٬امکان دارد که ما در به
وجود آوردن مراحل بهتری برای بهتردرک کردن و میانهروی و صبر نسبت به آن مسئله که به دولت موقت
ایران مربوط میشود ٬موفق شده باشیم.
3ـ در رابطه با کمک به بهرهبرداری از این فرصت ٬ما باید در جهت ایجاد  5/5میلیون دالر بودجه
مخصوص ٬مسئله فروشهای نظامی خارجی برای وسایل یدکی فوری و درخواستهای تکنیکی بـرای
نیروی هوایی ایران فورًا اقدام نماییم .صحبتهای دیروز یزدی کامًال روشن بود که او و سایرین در دولت
موقت ایران از تأخیر این مسئله نگران هستند ٬و درک این مسئله برایشان مشکل است که چرا ما در این
موردتأخیر میکنیم ٬هم اـکنون نیز مظنون شدهاند که دلیل تأخیر ما داشتن محرکهای )انگیزههای( سیاسی
میباشد و من میترسم که این نگرانیها در صورت تأخیر بیشتر ما ٬افزایش یابد.
4ـ براساس تلگراف ٬دیروز به یزدی گفتم که ما جدًا در فکر اجرای این مسئله هستیم ) 5/5میلیون
دالر وسایل یدکی ـ مترجم( و موقعی که اصرار شود ٬امیدوارم ٬به طور قطع وسائلی بین یک الی دو هفته
داشته باشیم .من معتقدم که اـگر ما بتوانیم دراین جهت حرکت کنیم٬میتوانیم موضع خودمان را به طور کلی
در بین افراد دولت موقت و نیروی نظامی در اینجا که خواستار حفظ روابط شناور آمریکا ـایران میباشند٬
مستحکم کنیم.
5ــ به طور کلی راجع به اعتبار مالی ٬من پیشنهادمان را در مورد قبول گروه ایرانی درواشنگتن راجع به
توضیح جزئیات تکرار کردم ٬اما هم من و هم ژنرال گست خیلی مطمئن هستیم که آنها پیشنهاد مذکور را از
نظر سیاسی غیر قابل عملی خواهند شناخت .تنها راه چاره این است که هر چه زودتر گزارشی از وضع
اعتبار مالی تهیه نماییم و سپس پیشنهاد خواهیم داد که توسط شخصی از واشنگتن به اینجا آورده شود؛
مثًال توسط کلنل پتی ٬که قادر خواهد بود در پارهای از مسائل ویژه با مسئولین در ارتش ایران وارد
جزئیات شود.
لینگن
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سند شماره )(42

سری
تاریخ 3 :ژوئیه  1979ـ  13خرداد 58
به :وزارت امور خارجه ـ واشنگتن
از :سفارت آمریکا ـ تهران
موضوع :تنخواه گردان ایران و سایر مسائل نظامی
1ـ )تمامی متن سری(
2ـ خالصه :در جریان مالقات روز دوم ژوئیه بایزدی وزیر امور خارجه ٬کاردار ما وضع تنخواهـگردان
ایران و سایر مسائل نظامی مورد عالقه متقابل را بررسی کرد .او نیاز به همکاری نزدیک را در مورد تأـکید
قرار داد ٬مبادا مسائل نظامی در مناسبات دوجانبه ما اسباب تحریک شده و مانعی در راه فرایند عادی
شدن مناسبات گردد .پایان خالصه.
3ـ کاردار به یزدی گفت که ما نگرانی ایران را درباره کاالهای نظامی تحمیلی درک میکنیم و اظهارات
مورخه  27ژوئن او را درباره ماهیت پیچیده مجموع مناسبات نظامی دوجانبه ما مورد تقدیر قرار داد .این
اظهارات کمک کرد به آنکه یک مسئله بسیار پیچیدهای در یک چشمانداز بهتری قرار گیرد .او افزود که ما
در برداشت خود از این مسئله از تمایل به احتراز از پیچیدگیهای حقوقی که ممکن است از ناتوانی در
پرداخت تنخواهـگردان ایران ناشی شود ٬برانگیخته شدهایم و اینکه این پیچیدگیها به نحو اجتناب ناپذیری
عواقب وسیعتری در مناسبات ما خواهد داشت .او آن گاه کوششهای ما را نسبت به مازادهای وزارت
دفاع آمریکا تشریح کرد و توضیح داد که چگونه تصویب الیحه اختصاص ٬تنخواه گردان را برای مدت
چند ماه بیشتر از آنکه قبًال فرض میشد قادر به پرداخت سازد .او خاطرنشان ساخت که این دوام اضافی
مدت بیشتری را فراهم خواهد کرد که میتوان در آن مدت مسائل قراردادی پیچیده متعددی را جدا کرده٬
حل و فصل نمود.
4ـ کاردار همچنین تمایل ایران را به اقدام در مورد پرونده دیگری دروزارت امور خارجه ایران جهت
تحویل لوازم یدکی مورد نیاز مبرم نیروی هوایی ایران به ارزش پنج میلیون دالر مور توجه قرار داد .او
ـگفت که با بحثهای انجام گرفته بین ژنرال گست و سرهنگ ـکامکار در این باره آشناست و اظهارعقیده کرد
ـکه درک میکند که این مبلغ باید به 5/5میلیون دالر افزایش یابد تا اقالم اضافه دیگری را شامل شود .در
حالی که ما هنوز درباره ترتیب اثر دادن به این پیشنهاد آمادگی نداریم ٬این امر به هیچ وجه انگیزه سیاسی
ندارد مگر تا آن میزان که برداشتهای کلی کنگره نسبت به حل موفقیت آمیز همه مسائل نظامی بین دو
ـکشور ما ٬ماهیت انتقادی دارد.
5ــ کاردار کوششهایی را که ما تاـکنون به عمل آوردهایم تا در زمینه قراردادهای نظامی کمک کنیم
مورد بحث قرارداد و اظهار داشت که سرهنگ پتی از  N.C.Uاخیرًا به ایران سفر کرده و ژنرال گست به
ـکوششهای خود ادامه میدهد و غیره و غیره...
او همچنین پیشنهاد کرد که برای دولت موقت ایران سودمند خواهد بود که یک گروهی بدون سروصدا
به واشنگتن بفرستد تا این موضوعها را دنبال کند یااینکه اـگر این امر ممکن نباشد ما شایدبتوانیم یک گروه
بدون سر و صدا به ایران بفرستیم .او آن گاه یک سند تهیه شده از سوی کارمندان ژنرال گست را که شامل
سابقه تنخواهـگردان بود به یزدی تسلیم کرد.
6ـیزدی بالفاصله سؤال کرد که آیا این سند شامل محاسبات کامل است یا خیر و کاردار پاسخ داد که
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چنین نیست ولی ما آـگاهیم که درارقامی که سرهنگ ـکامکاراعالم کردهاست نارساییها وکسریهایی وجود
دارد و ما میکوشیم تا این نارساییها را حل کنیم ولی همه اطالعات الزم در ایران وجود ندارد .در این
ارتباط او بار دیگر عنوان کرد که دولت موقت ایران گروهی را به واشنگتن بفرستد .یزدی پرسید کـه
تنخواهـگردان ٬کی تمام خواهد شد .کاردار گفت که به طوری که ما برآورد کردهایم پولها تا پایان ماه ژوئیه
تمام خواهد شد؛البته درصورتی که الیحه مربوط به مازادتصویب نشود و اـگراین الیحه تصویب شودپول
برای محموله فقط دو کشتی کافی خواهد بود و آن گاه این پولها تا پایان ماه سپتامبر کفایت خواهد کرد .او
ـگفت که در چنین صورتی وزارت دفاع احتماًال تقاضاخواهند کرد که پولهای مربوط به محموله دو کشتی
در تقاضای بودجه منظم سال  1980گنجانده شود.
7ـ کاردار به یزدی گفت که ژنرال گست درباره تعداد اعضای گروه مستشاران نظامی پس از انقضای
مدت مربوطه در تاریخ اول اـکتبر نامهای به سرهنگ ـکامکار نوشتهاست .او خاطرنشان ساخت که توصیه
او برای  6سمت خواهد بود که از سوی ایاالت متحده تأمین مالی شود و  4اضافی دیگر که تأمین مالی آنها
را ایران به عهده بگیرد.یزدی گفت که ارسال چنین نامهای ایراد ندارد.
8ــ یزدی آن گاه به پرونده لوازم یدکی نیروی هوایی ایران پرداخت و گفت ایران مایل نیست که این
موضوع با وضع تنخواهـگردان ایران آمیخته شود .او گفت به نظر دولت موقت ایران این پرونده مربوط به
”آغاز جدید“ است )این اشاره را یزدی چندین بار قبًال نیز تکرار کرده و اعالم داشتهاست که در روابط
دوجانبه ما چنین آغاز جدیدی ضروری است(.یزدی پرسید که آیا تأخیر انگیزه سیاسی دارد یا خیر.
ـکاردار تأـکید کرد که ما تقاضای دولت موقت ایران را به طور جدی مورد بررسی قرار میدهیم و اینکه ما
اساسًا حاضریم به آن ترتیب اثر بدهیم ٬ولی نمیتواند بگوید که این موضوع چه وقت عملی خواهد شد.
معذالک امید میرود که تا چند هفته آینده عملی شود .کاردار اضافه کرد که این موضوع شاید الزم باشد که
در چهارچوب اقدامات حقوقی درباره الیحه بودجه که هنوز تکمیل نشدهاست مورد بررسی قرار گیرد که
مقصود او این بود که تاریخ  10ژوئیه قرار است به این موضوع اختصاص داده شود .یزدی گفت او ارتباط
بین این دو موضوع را درک نمیکند و کاردار در پاسخ لزوم درک حساسیتها و برداشتهای کنگره را مورد
تأـکید قرارداد .کاردار تأـکید کرد که ما میل نداریم که درباره این موضوع یا جنبههای دیگری مربوط به
ـکاالهای نظامی ٬ایران را مجازات کنیم.
9ـ در دو مرحله در جریان بحث کاردار مسئله دستیابی به منطقه خلیج و تعیین تکلیف موجودی
ـکاالهای سررشتهداری و بازگشت دادن تجهیزات ارتباطاتی حکومت ایاالت متحده که از ماه فوریه در
دست ایرانیان بوده را در میان گذاشت .او کوششهایی را که یزدی تاـکنون به عمل آورده موردتقدیر قرارداد
ولی در عین حال تمایل ما را به رفع این مسئله به نحوی منظم و مرتب بدون اینکه حتی جزئی سوءتفاهم
باقی بماند ابرازداشت .او گفت که مادشواریهای ناشی ازصالحیتهای ضد و نقیض را درک میکنیم ولی ما
امیدواریم که گروههای تصمیمگیرنده در این مسئله با یکدیگر به توافق برسند .یزدی گفت کـه او از
مشکالتی که آدمهای ما در هفته گذشته برای دستیابی به منطقه خلیج با آنها مواجه شدهاند آـگاه است و
افزود که او با”یک نفر“ که هویت او را ذـکر نکرد شب گذشته دراین باره صحبت کرده است.او در عین حال
از لحاظهای دیگر هیچگونه تعهدی را نپذیرفت ولی به نظر میرسید که مطلوب بودن متقابل تعیین تکلیف
این مسائل را در اسرع وقت ممکن٬پذیرفته است.
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10ـ اظهارنظر :این جلسه نشاندهنده اندک پیشرفتی بود مبنی بر اینکه یزدی ظاهرًا پیچیدگیهای
روابط نظامی آمریکا و ایران را بهتر از فرصتهای قبلی درک میکند .او هنوز هم درباره ”آغاز جدید“ فکر
میکند ولی به نظر میآید که بهتر درک کردهاست که دولت موقت ایران برای کسب امتیاز در این راه
نمیتواند تنها به ایاالت متحده نظر داشته باشد .کاردار با زحمت زیاد لزوم همکاری و نرمش را از هر دو
جانب تأـکید کرد .در حالی که یزدی در این مورد ایرادی نداشت .در این ارتباط ما تصور میکنیم که یزدی
درک بهتری از اهمیت نقش ـکنگره آمریکا در فرایند عادی شدن مناسبات دو کشور به ویژه با ارتباط با
جنبههای مساعدت نظامی مناسبات به دست آورده است.
لینگن

سند شماره )(43

خیلی محرمانه ـ توزیع محدود
تاریخ 3 :ژوئیه  79ـ  13خرداد 58
به :وزارت امور خارجه ـ واشنگتن
از :سفارت آمریکا ـ تهران
موضوع :مناسبات آمریکا و ایران
1ـ )تمامی متن خیلی محرمانه(
2ـ خالصه :در دیدار اولیه من با یزدی در تاریخ  2ژوئیه من تمایل ایاالت متحده را در عادی کردن
مناسبات با ایران بار دیگر تأـکید کردم و تأـکید کردم که فرایند بازسازی مناسبات ما باید یک فرایند متقابل
باشد .یزدی در پاسخ ٬تمایل شخص خود و حکومتش را در شناسایی اوضاع و احوال تغییر یافته در ایران
ابراز داشت و در ضمن هشدار داد که شناسایی انقالب و پذیرفتن آن دو موضوع جداـگانه است .من متن
اظهارات سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا را در تاریخ  25ژوئن درباره انتصاب یک سفیر )برای
ایران( به یزدی تسلیم کردم و این امر یزدی را بر آن داشت تا بپرسد که ما چه موقعی یک نفر را خواهیم
فرستاد .او همچنین میخواست بداند که منظور از اظهارت ژنرال راجرز ” درباره نیروهای ویژه در منطقه
خلیج )فارس( چه بودهاست) .پایان خالصه(
3ـ من اظهارات خود را با تقدیر حکومت متبوع خود از کمک یزدی و همکاران او د ر وزارت امور
خارجه آغاز کردم من به او گفتم که ما به ویژه از مداخله شخصی او در لحظات خطر و فشار و گماشتن
پرسنل برای حفاظت از هیئت نمایندگی سیاسی ما در ایران قدردانی میکنیم .من گفتم که من به عنوان یک
دوست ٬خواه از نظر شخصی خواه به عنوان کارمند حکومت آمریکا به ایران آمدهام .من به او گفتم که من
دستور دارم که بگویم که حکومت متبوع من حاضر است در کوششهای مشترک با دولت موقت ایران برای
بنای مناسبات متقابًال سودمند و مناسباتی که اوضاع تغییر یافته را در ایران کامًال با احساسات مساعد
درنظر میگیرد همکاری کند .من گفتم که استقالل و تمامیت ارضی ایران همچنان مورد عالقه ماست و ما
میخواهیم یک ایران نیرومند وپرقدرت وجود داشته باشد و آمادهایم بری نیل به این هدف همکاری کنیم
و همچنین همکاری با یکدیگر در تعیین تکلیف مشکالت قدیمی ما از قبیل کاالهای نظامی و حصول
تفاهم در زمینههای همکاری در آینده جز این تمایالت است.
4ـ من گفتم که ما نسبت به ایران در کوششهای آن برای تنظیم یک قانون اساسی جدید و بنا کردن
نهادهای جدید دولتی حسن نیت داریم هر چند ما هیچگونه قصد و تمایلی دراینکه خود را به هر نحوی که
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باشد در این فرایند درگیر کنیم ٬نداریم .من تأـکید کردم که بازسازی مناسبات ما باید یک فرایند متقابل و
مشترک باشد و اینکه هر دو طرف بایدخویشتنداری و تفاهم از خود نشان دهند .من به او گفتم که در این
ارتباط به من دستور داده شده است قدردانی ما را از اظهارت اخیر سخنگویان دولت از جمله امیر انتظام
معاون نخستوزیر درباره مناسبات آمریکا و ایران ابراز دارم .من به ویژه اظهارنظرهای یزدی را درباره
مسائل مربوطه نظامی در تاریخ  27ژوئن ذـکر کردم .من در پایان گفتم که حکومت متبوع من خواهان
مناسبات حسنه با ایران است و اینکه از نقطه نظر ما انتصاب من به ایران هر چند جنبه موقتی دارد گامی در
بازسازی این فرایند به شمار میآید.
5ــ یزدی به خاطر اظهارات من از من تشکر کرد و گفت همانطوری که من میدانم حکومت متبوع او
نیز اغلب اعالم داشتهاست که خواهان مناسبات سودآور متقابل به نفع هر دو کشور میباشد .او گفت برای
نیل به این هدف مشکالتی وجوددارد ٬مشکالتی که با ”ناس“ کاردار سابق مورد بحث قرار گرفته است .او
ـگفت که شناسایی تاریخ مناسبات ما با رژیم سابق ایران از سوی ناس به عنوان مانع اصلی عادی شدن
مناسبات یک نشانه تشویق کننده بوده است او گفت درک واقعیت ایران نوین ما را قادر خواهد ساخت تا
مناسبات معنی داری را با ایران پرورش دهیم .او اضافه کرد که ”تنها چیزی که ما از آمریکاییها میخواهیم
این است که واقعیت جدید را در این جا بشناسند و بپذیرند “.در پاسخ من مبنی بر اینکه ”این واقعیت
شناخت وپذیرفته شده است“یزدی گفت که بین شناسایی واقعیت وپذیرفتن آن وجه امتیاز بسیاراست .او
ـگفت حکومت متبوع او و مردم ایران هنوز درباره پذیرفته شدن انقالب آنها از سوی آمریکاییها اطمینان
ندارند .او ادامه داد” :ما نیازمند اقدام شما هستیم و این اقدام است که نشان خواهد داد که شما آنچه را که در
این جا روی دادهاست پذیرفتهاید“.
6ـ سپس چند مسئله ویژه مورد بحث قرار گرفت )تلگرامهای جداـگانه (ولی در نزدیکیهای پایان
مالقات ما بار دیگر مسئله کلی مناسبات آمریکا و ایران را در میان گذاردیم و من متن اظهارات سخنگوی
امور خارجه آمریکا درتاریخ  25ژوئن درباره وضع مبادالت بین ما ودولت موقت ایران درمورد انتصاب
یک سفیر برای ایران را به اوتسلیم کردم.یزدی اندکی برآشفت آنچه که او در این باره گفته بود مبتنی بر ”آن
بود که ظرف  24ساعت پس از آنکه ما به کاردار شما گفتیم که ـکاتلر را به عنوان سفیرنمیپذیریم به ما گفته
شده بود “.من در پاسخ گفتم که آنچه که سخنگوی امور خارجه آمریکا گفته است در حال حاضر منعکس
ـکننده موضع اصلی ماست ولی ما نمیخواهیم که این موضوع در مناسبات دوجانبه ما اثر داشته باشد زیرا
نظر ما این است که بحث علنی به نفع هیچ کدام ما نیست ٬و هر اندازه که ازسوی طرفین کمتر گفته شود ٬بهتر
است.یزدی به سرعت سؤال کرد که آیا ما قصدداریم شخص جدید را منصوب کنیم یا خیر من به او گفتم به
سابقه مراجعه کند .ولی در ضمن افزودم که ما درباره این مسئله کار میکنیم وپیشنهاد کردم که فعًال بهترین
راه این است که ”خونسرد باشند“.یزدی بار دیگر پاسخ داد که دولت موقت ایران میکوشد ”خونسرد“
باشد و افزود که به دولت موقت ایران اطمینانهایی داده شده است که ما هرچه زودتر شخص دیگری را
منصوب خواهیم کرد که به جای ـکاتلر سفیر آمریکا در ایران شود و این که دولت موقت میخواهد با ما
چنین رفتار کند.
7ـ در حالی که به این مالقات پایان میدادیم یزدی گفت که او میل دارد که در یک جلسه بعدی درباره
اوضاع و احوال پیامدهای اظهارات ژنرال راجرز درباره نیروهای ویژه در منطقه خلیج فارس صحبت
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ـکند .من پاسخ دادم که هر لحظه میتوانم وقت خود را در اختیار او بگذارم ولی اینکه به طور خالصه
اظهارات ژنرال راجرز منعکس کننده نگرانیهای جهانی ما و برداشت از لزوم دفاع از منافع جهانی ما است.
من تأـکید کردم ژنرال راجرز تنها به برنامهریزیهای احتمالی وپیشبینی شده اشاره کرده است و آن گاه او را
به گزارشهای مطبوعاتی اخیر در آمریکا توجه دادم مبنی بر اینکه ایاالت متحده به نـحوی از انـحاء
میکوشد خوزستان را از بقیه ایران جدا سازد و آن گاه گفتم که چنین اتهاماتی با هر گونه منطقی تضاددارد.
من گفتم منابع عمده ما در این قسمت از جهان با نیاز جریان بدون وقفه نفت از این منطقه وابسته است و ما
ثبات و عدم تشنج را در میان کشورهای این منطقه بهترین ضامن این منافع سیاسی میدانیم واینکه هیأت
نمایندگی ما در عراق همین موضوع را درباره مناسبات ایران و عراق مطرح کردهاست .یزدی پاسخ داد
ـگزارشهای مطبوعات درباره گرفتاریهای ایاالت متحده در خوزستان باید در چهارچوب اظهارات ژنرال
راجرز مورد توجه قرار گیرد من بار دیگر تأـکید کردم ژنرال راجرز به برنامهریزیهای مربوط به وقایع
احتمالی اشاره کرده است و اینکه ما به هیچ وجه در پی آن نیستیم که اوضاع اینجا را به بیثباتی بکشانیم.
یزدی گفت”:آری ولی نیروهای ویژه چگونه میتوانند در این ارتباط کمک کنند؟“
)این سؤالی که ما به دفعات آن را میشنویم و همراه با ناباوریهایی است که با چنین برنامهریزیهایی به هر
صورت مچ ما باز خواهد شد(.
لینگن

سند شماره )(44

تاریخ 12 :ژوئیه  1979ـ  21تیر 58
به :وزارت امور خارجه ـ واشنگتن دی .سی.
از  :سفارت آمریکا ـ تهران
موضوع :تقاضای راهنمایی جهت توسعه نیروی دریایی آمریکا در اقیانوس هند ٬دریای عمان
و خلیج فارس
1ـ )تمامی متن سری(.
2ـ طی مذاـکرات اخیر با وزارت امور خارجه از ما در مورد نقل و انتقاالت نیروی دریایی آمریکا در
منطقه سؤال شده است .خصوصًا اینکه اخیرًا فرماندهی نیروی خاورمیانه )ـگروه  (LASALLEفزونی
یافتهاند .تلگراف مرجع حاـکی از آن است که تعداد مجموع به چهار واحد رسیده است .تقاضای اطالعات
و راهنمایی درباره آن داریم که این مطلب را چگونه ارائه دهیم.
3ـ وزارت امور خارجه ظاهرًا بر سر شایعات و حدسیات نگران است و شبح یک نیروی ویژه آنها را
لینگن
دچار اضطراب کردهاست.
سند شماره )(45
سری
تاریخ 17 :ژوئیه  1979ـ  27خرداد 1358
به:وزارت خارجه ـ واشنگتن
از :سفارت آمریکا ـ تهران
موضوع :فروش تجهیزات نظامی به ایران
1ـ تمام متن سری.
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2ـ خالصه :من با یزدی وزیر امور خارجه در  16ژوئیه به تقاضای خود او برای بحث درباره فروش
اقالم نظامی به ایران از جمله موضوعهای دیگر مالقات کردم .یزدی سه مطلب را در میان گذاشت که
عبارتند از لوازم یدکی که ایران پول آن را پرداخت کرده است و لوازمی که ایران میخواهد براسـاس
جداـگانهای سفارش دهد و لوازم قابل تعمیر  747که به ایاالت متحده فرستاده شده ولی هنوز بازگشت
داده نشده است .من نیاز مبرم حفظ تنخواهـگردان ایران را به یزدی خاطرنشان ساختم واقداماتی که ما برای
تأمین این امر نموده بودیم به اطالع وی رساندم .من اظهار امیدواری کردم که تصویب لوازم تکمیلی از
سوی وزارت دفاع به ما اجازه خواهدداد که درباره مسائل ویژه مورد عالقه دولت ایران اقدام کنیم .ولی در
ضمن به او هشداردادم که این تصویب تنها مجال خواهدداد که در آن فرصت ٬همه قراردادهای معوقه حل
و فصل شود .من همچنین به او هشدار دادم که انتظار نداشته باشد همه لوازم یدکی و حتی بعضی از آنهایی
ـکه ایران وجه آن را پرداخت کرده کامًال در دسترس باشد) .پایان خالصه(
3ـ یزدی در  16ژوئیه برای مقصود اولیه بحث درباره سه مقوله لوازم یدکی که آـگاه ٬کاردار ایران در
آمریکا در تاریخ  11ژوئیه )تلگراف مرجع( با پرشت در میان گذارده بود ٬از من دعوت به مالقات کرد .من
به یزدی گفتم که درباره این مسئله کلی بیش از هر جنبه دیگری ازمناسبات دوجانبه دیگرمان وقت صرف
میکنم و خاطرنشان ساختم که هدف اولیه ما در این مورد این است که مانع از به وجود آوردن اوضاعی
شویم که در آن فرسماژور مانع فراهم آمدن امکانات و راهحلهایی گردد که هم ما و هم ایرانیها میل داریم
در جریان تجدید بنای مناسباتمان در قبال همدیگر در پیش بگیریم .من اظهار امیدواری کردم که با پایان
موافقتآمیز کنفرانس مجلس سنا و مجلس نمایندگان درباره نـیازهای تکـمیلی وزارت دفـاع مـا و
چشماندازقریبالوقوع تصویب الیحه به شکل قانون ٬ممکن خواهد بود که درباره موضوعهای ویژه مورد
عالقه ایران حرکت سریعتری به عمل آید .من همچنین به یزدی خاطرنشان ساختم که در بعضی موارد از
قبیل دعاوی عقبافتاده حقالعملکار باری نیروی هوایی شاهنشاهی ایران ٬حکومت ایاالت متحده به
طور مستقیم در حیف و میل مصالح ایران دست نداشته است ٬ولی معذالک ما کوشیدهایم از طریق به کار
بردن هواپیماهای نیروی هوایی شاهنشاهی ایران در حمل کاال به مک گویر کمک کنیم و این به نوبه خود
پرداخت به حقالعملکار باری را که محموله لوازم یدکی را در اختیار داشت تسهیل کرد .من به او گفتم که
حاال که ما اطالعات دقیقی درباره مسئله لوازم قابل تعمیر  747نداریم ٬ظن ما این است که این مسئله
مستقیمًا به نیروی هوایی شاهنشاهی ایران و پانامریکن یا بوئینگ یا هر دو مربوط است .با توجه به چنین
اوضاع و احوالی حکومت ایاالت متحده ممکن است بتواند یک نقش تسهیلکنندهای در نزدیک کردن
طرفهای ذینفع به یکدیگر برای حل اختالف بین آنها داشته باشد ولی دولت موقت ایران باید این موضوع را
درک کند که حکومت ایاالت متحده بموجب قانون نمیتواند نقش داور را ایفا کند) .یزدی گفت اومیتواند
جزئیات مربوط به لوازم قابل تعمیر  747را فراهم کند و چنین کاری را خواهد کرد(.
4ـ بحث مفصلی درباره دو مسئله اساسی درگرفت :الف ـ نظر دولت موقت ایران دربـاره ایـنکه
تنخواهـگردان و برنامههایی که ایران دیگر نیازی به آنها ندارد و یا میل ندارد با نیازهای جاری و مشروع
ایران آمیخته شود .ب ـ سوءظن مداوم ایرانی که ما تا اندازهای مصمم هستیم که وجه تمایز بین این دو
مسئله را مشاهده کنیم .من با زحمات زیاد توضیح دادم که ما وجه تمایز بین شرایط صرفًا فنی را درک
میکنیم واینکه ما بین این دو هیچگونه ارتباط آشکار سیاسی قائل نیستیم ٬ولی اینکه ما به چنین نتیجهای

استعمار سیاسی آمریکا  287

رسیدهایم که هیچکدام از آنها را نمیتوان از چهارچوب مناسبات کلی سهجانبه ما جدا کرد و به همین
جهت من به او گفتم که ما کوشیدهایم که چشمانداز هدف نهایی خود را که عبارت است از عادی کردن
مناسبات بین دو کشور از نظر دور نداریم و اجازه ندهیم که هیچکدام از مسائل انفرادی مانع تحقق این
هدف از طریق عدم درک این واقعیت باشد که در آخرین تحلیل ٬همه جنبههای مناسبات ما بر روی
یکدیگر اثر میگذارد .من این قسمت از بحثهایمان را با تذکر دادن این نکته پایان دادهام که در حالی که
دولت موقت ایران باید تشخیص نحوه فروش لوازم نظامی به ایران را بر طبق نیازهای سیاسی داخلی
آمریکا به خود آمریکا واـگذار کند ٬ما به هیچ وجه تمایلی برای ایجاد مانع در این گونه فروشها در حدود
امکانات مالی تنخواهـگردان نداریم .من از او تقاضا کردم که در این موضوع صبر و شکیبایی داشته باشد و
یزدی در پاسخ گفت که دولت موقت ایران نیز مالحظات سیاسی داخلی خود را دارد ٬که باید در نظر گرفته
شود .در عین حال او گفت که اـگر ظرف ده روز آینده درباره مسائلی که او در میان گذارده است ٬اقدامی
صورت گیرد ٬او قادر خواهد بود که با آن مقابله کند.
5ــقبل ازخاتمه دادن به این موضوع من توجه یزدی را به این موضوع معطوف کردم که تصویب برنامه
تکمیلی وزارت دفاع آمریکا تنها مجالی خواهد بود که مسائل مربوط به قراردادها حل و فصل گردد .من به
او اخطار کردم که این موضوع بدان معنا نخواهد بود که همه لوازم یدکی که درابتدا برای ایران تهیه شده بود
و به احتمال قوی شامل اقالمی خواهد بود که ایران پول آن را قبًال پرداخته است تمامًا و بالفاصله در
دسترس خواهد بود .من تذکر دادم که به منظور جاری نگهداشتن تنخواهـگردان بعضی از اقالم از سوی
نیروهای مسلح ما خریداری شده یا به طرفهای سوم فروخته شدهاست .من گفتم که هنگامی که ما گزارشی
از وزارت دفاع بعدًا دریافت کنیم بهتر خواهیم توانست درباره آنچه که قابل عمل است بحث کنیم .من
همچنین تکرار کردم که اـگر دولت موقت ایران هیئتی برای گفتگوی مستقیم با آنهایی که جزئیات اقدامات
به عمل آمده حکومت ما را در اختیار دارند به واشنگتن بفرستد این امر کمک بزرگی خواهد بود.
6ـ واـکنش یزدی ساـکتتراز آن بود که من انتظارداشتم.شایداز آن جهت که اطالعاتی درباره آنچه که
ایرانیان خریداری کرده و پول آن را پرداخته بودهاند ٬همان طوری که او گفت ”بستهبندی و منتظر حمل“
نبود این امر برای او یک حالت غیر مترقبه بود .من بار دیگر به توجیه وتشریح رفتار گذشته خودپرداختم
و خاطرنشان ساختم که اـگر ما آن طوری که رفتار کردهایم رفتار نمیکردیم تنخواهـگردان چند هفته قبل از
حیز انتفاع ساقط میشد .یزدی اندکی گله کرد از اینکه چرا درباره طرز مصرف پول ایران از سال 1966
ّ
ببعد توضیحاتی به ایران داده نشده است و مدعی شد که در ماه ژانویه به ایران اطمینان داده شده بود که تتمه
 800میلیون دالری ایران در تنخواهـگردان ”برای پوشش همه چیز کافی خواهد بود“ ولی به این نتیجه
رسید که اوضاع به طور کلی ”درهم و برهم “است و من گفتم که به ”ظرفی پر از کرم“ شباهت دارد.
7ـ بعد از آن بحث ما درباره این بود که چگونه ما میتوانیم به اتفاق یکدیگر کار کنیم تا همه کس
حداـکثر ممکن اطالعات را درباره تحوالت ویژه مربوط به همه جنبههای تنخواهـگردان و فروش مصالح
نظامی واقالم در دسترس داشته باشد )من پیشنهاد کردم که به عنوان اولین گام ٬مالقاتی بین ژنرال گست و
سرهنگ ـکامکار از وزارت دفاع ایران و بایندر از اداره سیاسی وزارت امور خارجه تشکیل شود( .یزدی
این قسمت از بحث ما را با گفتن این موضوع پایان داد که دولت موقت ایران باید درباره این موضوع به مردم
ایران توضیح دهد و اظهار امیدواری کرد که ما بتوانیم در این مورد کاری انجام دهیم.
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8ــ تأثیری که من از این مالقات داشتم این است که عملکردها در این زمینه ممکن است بحق محک
آزمایشی در نظر مقامات رسمی ایران درباره صمیمت ما از لحاظ ”آغاز جدیدی“ در مناسبات ما با ایران
باشد .یزدی داوطلبانه اظهار داشت که او سرگرم کسب آموزش برای متعادل کردن ایدهالیسم انقالبی خود
با واقعگرایی ناشی از مقتضیات سمت خود است .من تصور میکنم که او به احتمال چنین کاری را انجام
میدهد و من تصور میکنم ما میتوانیم تا اندازهای به نحو موجهی افتخار کنیم از اینکه در این روش به او
ـکمک کردهایم .معذالک من اعتقاد دارم که ما باید کوششهای بیشتری از آنکه تاـکنون انجام دادهایم ٬برای
آموزش دستگاه رهبری ایران درباره پیچیدگیهای روابط مربوط به فروش لوازم نظامی خارجی با ایاالت
متحده انجام دهیم .ما باید آماده باشیم تا جزئیات بیشتری تا آن اندازهای که آنها بتوانند جذب کنند در
اختیار آنها بگذاریم و ما بایست آماده باشیم که این جزئیات را به موقع خود در اختیار آنها بگذاریم .من
یقین دارم در گزارشی که برای این ماه به ما وعده داده شده است تأخیری حاصل نخواهد شد .عالوه بر این
اقدام سریع درباره مسئله فروشهای نظامی خارجی  5/5میلیون دالری نیروی هوایی شاهنشاهی ایران و
از سرگرفته شدن جریان آنچه که در خطوط لوله باقی بماند به نحو محسوسی ثابت خواهد کرد که ما
نمیکوشیم در راه حل و فصل مشکالت مربوط به فروش مصالح نظامی به ایران موانعی ایجاد کنیم.
لینگن

سند شماره )(46

خیلی محرمانه
تاریخ 19 :ژوئیه  79ـ  28تیر 58
به:وزارت امور خارجه ـ واشنگتن
از :سفارت آمریکا ـ تهران
موضوع :نگرانیهای ایران درباره فعالیتهای نظامی آمریکا در خلیج فارس و آبهای مجاور
1ـ )تمامی متن خیلی محرمانه(
2ـ طرحهای ایاالت متحده برای مقابله با اوضاع پیشبینی نشده و فعالیتهای آن در مورد خلیج فارس
و آبهای مجاور ٬یکی از نگرانیهای دوگانه دولت موقت ایران است که مناسبات دوجانبه ایران با ایاالت
متحده آمریکا محسوب میشود) .نگرانی دیگر مربوط به امور مساعدتهای نظامی است (.در مالقات
ـکاردار با وزیر امور خارجه در تاریخ  16ژوئیه ٬وزیر امور خارجه رسمًا درباره موضوع طرح پیشنهادی
تشکیل یک نیروی ضربتی  110000نفری پرس و جو کرد .همچنین گزارشهایی که دولت موقت ایران
درباره نقشهای مربوط به افزودن تعداد کشتیهای نیروهای ویژه فرماندهی خاورمیانه و حضور دریایی
آمریکا در اقیانوس هند دارد را نقل کرد.
3ـ کاردار خاطرنشان ساخت که همه اینها صرفًا شامل پیشبینیهای مربوط به احتماالت وطرحریزی
در مقابل حوادث احتمالی از سوی دولت آمریکاست و باید در چهارچوب نگرانیهای ما برای صلح و
عالقه ما به صلح و ثبات در این منطقه تلقی شود ٬ولی چنین طرحریزیهایی را نباید به عنوان ایـنکه
خاورمیانه آماج طرحریزیهای آمریکاست به حساب آورد .عالوه بر این ما امیدواریم که حوادث هرگز
ایجاب نکند که چنین طرحریزیهایی به مورد اجرا گذاشته شود.
4ـ درباره افزایش تعداد ناوها ٬کاردار اظهار شگفتی کرد از اینکه دولت موقت ایران ممکن است ورود
اخیر یک نیروی ویژه به اقیانوس هند با فرماندهی نیروی خاورمیانه که به طور دائم در منطقه وجود دارد
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را بایکدیگر مخلوط کرده باشد .کاردار گفت که اعزام یک نیروی ویژه به اقیانوس هند چیزی است که ما به
طور منظم انجام میدهیم و اینکه این مورد هیچگونه ارتباطی با تحوالت اخیر ندارد و از سوی دیگر از
لحاظ ظرفیت کشتیها به اندازه نیروهای ویژه قبلی چندان اهمیت ندارد.
5ــ یزدی دیگر درباره این موضوع پافشاری نکرد ٬بلکه گفت او میخواهد نگرانی دولت ایران را
درباره فعالیتهای نظامی آمریکا که مستقیمًا به ایران مربوط میشود مورد تأـکید قرار دهد .روز  17ژوئیه
یزدی در یک مصاحبه باخبرگزاری نیمه رسمی پارس )تلگراف مرجع( بار دیگر به این موضع اشاره کرد و
ـگفت که تنها تهدیدی که ممکن است نسبت به امنیت خلیج فارس وجود داشته باشد از جانب ایاالت
متحده آمریکا خواهد بود .به ویژه آنچه مربوط به طرح آمریکا برای ایجاد یک نیروی ویژه 110000
نفری است .او اظهارامیدواری کرد که این نقشه تنها یک ماهیت فرضی داشته باشد و صورت واقعیت پیدا
نکند.
لینگن

سند شماره )(47

خیلی محرمانه
تاریخ 27 :ژوئیه  1979ـ  6تیر 1358
به :وزارت امور خارجه ـ واشنگتن .دی .سی
از :سفارت آمریکا ـ تهران
موضوع :از سر گرفته شدن خدمات روادیدی و امنیت محوطه سفارت
1ـ )تمامی متن خیلی محرمانه است(
2ـ خالصه :کاردار پس از بحث درباره مسائل به طور کلی ٬با یزدی وزیر امور خارجه در تاریخ 25
ژوئیه ٬مسئله از سرگرفتن خدمات روادیدی و نیازهای مربوط به امنیت کافی محوطه را با بایندر ٬رئیس
اداره چهارم سیاسی در تاریخ  26ژوئیه مطرح کرد .این مالقاتها به دنبال نگرانی بیان شده در چند روز قبل
به کاردار از طرف بایندر بر سر اشکال در دسترسی روادیدی در مورد هزاران دانشجوی ایرانی بود که در
پی رفتن به آمریکا یا بازگشت به آمریکا قبل از فصل پاییز ٬با آن مواجه شده بودند .بایندر گفت دولت
موقت ایران حاضر است محوطه اداری امن و به اندازه کافی را در خارج از محوطه سفارت فراهم کند تا
صدورروادید در کوتاهترین مدت تسهیل شود .کاردار این پیشنهاد را رد کرد و کوششهایی را توصیف کرد
ـکه ما برای خدمات محدودروادیدی از ماه فوریه به بعد انجام دادهایم تا کار ایرانیانی را که برای روادید به
خارج تقاضا میکنند ٬تسهیل کنیم و عملیات کنسولی کامل را در نزدیکترین تاریخ از سرگیریم .کاردار
خاطرنشان ساخت که از سرگرفتن خدمات روادیدی نه تنها متکی به وسایل کافی و کارمندان است ٬بلکه
همچنین وابسته به ترتیبات امنیتی منظم میباشد .بایندر شدیدًا عکسالعملی نشان داد و اظهار داشت که
این ارتباط را یک نوع ”تهدید“ تلقی میکند .کاردار در پاسخ خاطرنشان ساخت که واقعیتهای اوضاع یک
چنین ارتباطی را اجتنابناپذیر میسازد) .پایان خالصه(
3ـ کاردار ابتدا بحث را درباره دو موضوع آغاز کرد؛ اول بررسی آنچه ما از فوریه گذشته برای تسهیل
ـکار ایرانیانی که تقاضای روادید میکنند ٬انجام دادهایم .او خاطرنشان ساخت که علیرغم موانع ناشی از
نقصان کارمندان به اندازه کافی و فضای الزم برای کار در شرایط امن ٬ما روزانه پنجاه روادیددانشجویی و
همچنین تعداد قابل مالحظهای به اصطالح موارد ”اضطراری “ صادر میکنیم .عالوه بر این ما اـکنون
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حاضریم کار روادید روزانه  100دانشجویی که بازمیگردند را به محض اینکه وزارت علوم و آموزش
عالی ٬آزمونشناسی خود را افتتاح کند ٬انجام دهیم .در مورد ایرانیانی که تقاضای روادید خارجی را
ـکردهاند ٬ما از تقاضای سابقه این افراد صرف نظر کرده و دو مأمور تکلم کننده به زبان فارسی را به رم
فرستادهایم تا با تعداد زیادی از تقاضاـکنندههای ایرانی که در آنجا هستند ٬سروکار داشته باشند .از سوی
دیگر در پستهای دیگر اروپایی نیز تعداد زیادی روادید برای ایرانیان صادر میکنند .در پاسخ به اتهام
یزدی در تاریخ  25ژوئیه مبنی بر اینکه ایرانیان هنگامی که در خارجه مراجعه میکنندروادید به آنها داده
نمیشود ٬کاردار گفت که ما باید این تصور را داشته باشیم که این موضوع مربوط به قابلیت فهم طبق
موازین قانون است نه اینکه ناشی از این واقعیت باشد که تقاضا کننده ایرانی بودهاست .مشاور سیاسی نیز
ـکه حضور داشت خاطرنشان ساخت که تا آن اندازهای که از پستهای خارج از ایران کسب اطالع شده٬
چنین به نظر میرسد که ایرانیانی که به آنها روادید داده نشده ٬تقاضا کنندگانی بودند که اسناد دانشجویی
آنها مرتب نبودهاست.
4ـ کاردار گفت ما نمیتوانیم پیشنهاد دولت موقع ایران را درباره ساختمان جداـگانه بپذیریم زیرا الزم
است که عملیات کنسولی همگی در یکجا حفظ شود و بهر صورت ما احتیاجی به چنین ساختمانی
نمیبینیم زیرا کوششهای ما در این زمینه همچنان در جریان است .کاردار بار دیگر آنچه را که ما برای به
دست آوردن تسهیالت جدید انجام میدهیم )از قبیل کار در دو شیفت ( و اینکه کارمندان کافی جدید در
محل داشته باشیم ٬تکرار کرد .وی معذالک تأـکید کرد که به او از سوی وزارت امور خارجه دستور داده
شده است که اـگر امنیت کافی برای سفارت تأمین نشود ٬این تسهیالت جدید را باز نخواهد کرد و این امنیت
ـکافی شامل کنار گذاشتن نیروهای نامنظم از محوطه سفارت است.
5ــ بایندر پاسخ داد و گفت که آنچه که کاردار به او گفته است به منزله یک ”تهدید“ میماند .کاردار به
سرعت جواب داد که این یک تهدید نیست و اظهار تأسف کرد که بایندر چنین کلمهای را به کار برده است.
او گفت اینکه ما میگوییم که نمیتوانیم عملیات روادیدی خود را بدون امنیت کافی توسعه دهیم ٬بیان
واقعیات است و بدین مفهوم آمادگی ما برای از سرگرفتن عملیات کامل روادیدی با توانایی دولت موقت
ایران برای ترتیبات امنیتی الزم ارتباط مستقیم دارد .بایندر گله کرد از اینکه دولت موقت ایران برای حل
مشکل امنیت محوطه سفارت ٬سخت میکوشد و در حالی که دولت موقت ایران میتواند اظهار نگرانی
سفارت را در این باره بپذیرد .آلودگیهای همدستیهای واشنگتن در این مورد ٬موضوع دیگری است.
بایندر گفت که به او دستور داده شده است که اعالم کند که دولت موقت ایران ناـگزیر خواهد بود به اطالع
افکار عمومی ایران برساند که اـگر خدمات روادیدی کامل از طرف آمریکا از سر گرفته نشود ٬این تصمیم از
سوی ایاالت متحده گرفته شده است .او اضافه کرد که امیدوار بوده است که چنین چیزی را اعالم ندارد.
ولی اظهارات کاردار راه دیگری را برای او باقی نگذاشتند .او گفت که او و وزیر امور خارجه حاضرند
اطمینان دهند که هر عمل ممکن است انجام میگیرد تا امنیت الزم برقرار شود .ولی افزود که کاردار باید
فشارهایی که آنها تحمیل میکنند را درک کند.
6ـ کاردار گفت که او کامًال اهمیت کارروادیدی را در مناسبات دوجانبه درک میکند و اظهارات قبلی
خود را به یزدی یادآوری کرد مبنی بر اینکه ایرانیانی که در ایاالت متحده تحصیل میکنند ٬بخشی از منابع
انسانی را تشکیل میدهند که هر دو کشور میتوانند برای تجدید بنای مناسبات خود از آنهااستمداد کنند.
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ـکاردار افزود که در عین حال نمیتوان واقعیتهای اوضاع را برای همیشه نادیده گرفت .وی همچنین گفت
ـکه ترتیبات امنیتی کنونی برای محوطه سفارت را در واشنگتن به خوبی میدانند و آن از طریق گزارشهای
مطبوعات درباره این موضوع است و این گزارشها نگرانی فوقالعادهای را ایجادکردهاست .او تأـکید کرد که
این اوضاع آسیبهای فراوانی به چهره و شهرت ایران میرساند و ایـنکه بـه نـحو اجـتناب نـاپذیری
عکسالعملهایی را باعث میشود و چنین اوضاعی نمیتواند به طور نامحدودی بدون اینکه پاسخی را از
جانب ایاالت متحده باعث شود ادامه یابد .او تکرار کرد که آنچه که میگوید تهدید نیست بلکه بیان
واقعیات است.
7ـ به دنبال این اظهارات بایندرعقبنشینی کرد و تکرار کرد که او و دیگران تمام آنچه را که درتوانایی
دارند برای حل مسئله امنیت انجام میدهند .او تقاضا کرد که درک شود که ایران هنوز به وضع عادی
بازنگشته است؛ هر چند او پذیرفت که او اـگر به جای کاردار میبود و با همان شرایط امنیتی موجود در
محوطه سفارت مواجه میشد ٬هر روز به وزارت امور خارجه مراجعه میکرد و به اعتراض میپرداخت.
ـکاردار گفت که او درک میکند که ایران دارای مشکالت بزرگی است ولی در عین حال به بایندر یادآوری
ـکرد که این ما نیستیم که این مشکالت را ایجاد کردهایم.
لینگن

سند شماره )(48

خیلی محرمانه
به :سفارت آمریکا ـ تهران

تاریخ 1 :اوت  1979ـ  10مرداد 1358
از :وزارت امور خارجه ـ واشنگتن دی .سی
موضوع :دیدار آـگاه با ساندرز و ـکنستابل
1ـ )تمامی متن خیلی محرمانه(
2ـ روز  31ژوئیه آـگاه ٬کاردار ایران با ساندرز ٬معاون وزیر امور خارجه و معاون او ٬ـکنستابل مالقات
ـکرد.دیدار آـگاه نخستین مالقات و مذاـکره بود که موضوع اصلی آن تمایل دوجانبه به داشتن روابط قویتر و
عادیتر بود .ساندرز عالقه ما را به داشتن ایرانی نیرومند و مستقل و برخوردار از پشتیبانی خلق که بتواند
در مقابل فشارهای شوروی ایستادگی کند و به موقع سرگرم مناسبات سازنده متقابل با ایاالت متحده
باشد تأـکید کرد .ایاالت متحده عالقهای به وارد کردن خود در مداخله در امور داخلی ایران ندارد بلکه
میخواهد مقامات ایرانی بدانند که ما حاضریم در زمینههای منابع و مصالح مشترک با یکدیگر همکاری
ـکنیم.
3ـ آـگاه متقابًالاحساسات را تأـکید کرد و احساسات دوستانه و تحسین مردم ایران را نسبت به ایاالت
متحده علیرغم تاریخ پیوندهای ایاالت متحده با رژیم شاه تشریح کرد.
4ـ قسمت اعظم گفتگو در اطراف توصیف ”منفی“ حوادث بعد از انقالب ایران از سوی مطبوعات
آمریکا بود .هنگامی که ـکنستابل پرسید که برای تقویت مناسبات چه کاری از دست ایاالت مـتحده
برمیآید ٬اولین اشاره آـگاه این بود که در درجه اول کاری باید با مطبوعات آمریکایی انجام گیرد .او به
سرعت افزود که به خوبی میداند که برای مقامات حکومت ایاالت متحده چنین کاری ممکن نیست.
دومین نکتهای که آـگاه در میان گذاشت این بود که درباره این امکان که شاه ممکن است به آمریکا بیاید
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اظهار نگرانی کرد .بعضی از اشخاص در ایران این احساس را دارند که الاقل ”تشویق از در عقبی“ از سوی
عناصری در دستگاه دولتی ایاالت متحده برای آمدن شاه به آمریکا وجود دارد.
ساندرز اظهار نظر کرد که مرحلهای از زمان در آینده هنگامی که از حرارت تبآلود انقالب کاسته
شود ٬ما تصور میکنیم که ایرانیان کمتر به آنچه که انقالب علیه آنها بود توجه خواهند کرد و بیشتر به آنچه
ـکه انقالب قرار بود تحقق بخشد ٬توجه خواهند نمود .آـگاه این استدالل را درباره کنار گذاشتن گذشته
چندان مورد توجه قرار نداد.
5ــ سومین نکته مورد بحث آـگاه درباره اینکه ایاالت متحده چه کار باید انجام دهد تا مناسبات بهبود
یابد ٬عبارت بود از کمک به حل دعاوی در دادگاهها که پولهای دولت موقت ایران را در این کشور مسدود
ـکرده است .آـگاه به ویژه از اقدامات حقوقی انجام گرفته از سوی شرکت الکترونیک دنیا که ظاهرًا در ماه
نوامبر به مرحله محاـکمه خواهد رسید٬نگران بود .ماتأـکید کردیم که برای کمک میکوشیم ولی هنگامی که
مسائل به دادگاهها ارجاع میشود دامنه امکانات کمک ما محدود است.
6ـ هنگامی که آـگاه پرسید ایران چه کاری باید بکند تا مناسبات بهتر شود ٬ما درباره لزوم امنیت بهتر
جهت محوطه سفارت پافشاری کردیم .پرشت ـ که او نیز حضور داشت ـ توضیح داد که ما نباید اجازه
دهیم هزاران ایرانی در صفوف روادید بایستند در حالی که از یک نیروی محافظ با انضباط برخوردار
نیستیم.
7ـ آـگاه عکسالعمل مساعد خود را درباره اظهارات اخیر ساندرز خطاب به  EJRCمورد توجه قرار
دارد .او گفت که به دقت ”بین سطور را خوانده است“ و فکر میکند که موضع ایاالت متحده نسبت به
مقامات ایران از روزهایی که مقامات ایاالت متحده از پیوندهای خود با شاه دم میزدند و تـمجید
میکردند ٬به میزان قابل مالحظهای بهبود یافتهاست .آـگاه گفت او یک نسخه از متن را همراه با اظهار نظر
خود را برای یزدی خواهد فرستاد .او همچنین گفت که کارمندان سفارت برای بحث در اطراف این متن به
طور غیر رسمی اجتماع خواهند کرد .ساندرز پیشنهاد کرد با نمایندگان سفارت در صورت تمایل آنها
تبادل نظر کنند.
ونس

سند شماره )(49

خیلی محرمانه

تاریخ 2 :اوت  1979ـ  11مرداد 58
از :سفارت آمریکاـ تهران
به :وزارت امور خارجه ـ واشنگتن دی .سی
ـگزارشگر :ویکتور .ال .تامست
موضوع :برنامههای احتمالی آمریکا
1ـ )طبقهبندی نشده( آنچه در ذیل میآید ترجمه غیر رسمی یک یادداشت وزارت امور خارجه ایران٬
مورخ  22ژوئیه به شماره  4660/4میباشد.
”وزارت امور خارجه جمهوری اسالمی ٬سالم و تأییدات خود را به سفارت ایاالت متحده آمریکا
تقدیم داشته و افتخار دارد که به مذاـکرات جناب آقای ابراهیم یزدی و جناب آقای ”بروس لینگن“ کاردار
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سفارت در تاریخ  16ژوئیه  1979رجوع کرده و توجه سفارت را به نکات زیر جلب مینماید.
الف :در تاریخ  21ژوئن  ٬1979ژنرال راجرز ٬رئیس ستاد ارتش آمریکا که اخیرًا به عنوان فرمانده
قوای ”ناتو“ تعیین شد ٬گفت که وزارت دفاع آمریکا برنامهای دارد که یک نیروی ضربتی 110/000
نفری جهت قادر ساختن آمریکا برای مبادرت ورزیدن به انجام عملیات توسط نیروی هوایی آمریکا ٬در
هر نقطهای خارج از حوزه فعالیت ناتو ٬تشکیل دهد و خلیج فارس و حوزههای نفتی این منطقه به طرز
مؤکدی به عنوان یکی از اهداف عملیات آمریکا در زمانهای اضطراری ذـکر شدهاند.
ب :اخیرًا گفته شده است که مالقاتهایی در ـکاخ سفید توسط ـکمیته مطالعات سیاسی آمریکا به وسیله
چند تن از اعضای کابینه در روزهای  21و  22ژوئن برگزار شده که در آن تصمیم گرفته شده بود که
واحدهای نیروی دریایی آمریکا در خلیج فارس بایدتقویت شده و حضور نظامی و نیروی دریایی ارتش
آمریکا در اقیانوس هند نیز باید گسترش یابد.
ج:تعدادی از مقامات عالیرتبه آمریکا ٬که در میان آنها وزیر دفاع ”براون“” ٬سناتور جرج“ و ”ـگاری
هارت“ دیده میشدند ٬به طور خیلی واضح و آزادانه ٬امکان مداخله نظامی آمریکا در حوزه خلیج فارس
را یادآور شدند.
دولت موقت جمهوری اسالمی ایران نمیتواند نسبت به این تحوالت که خطر وتهدیدی برای حاـکمیت
و تمامیت ارضی ایران به شمار میآیندبیتفاوت باشد و مایل است که مراتب نگرانی خود را در رابطه با این
ـگونه طرحها ابراز دارد .بدون شک چنین طرحهایی اثرات نامطلوبی در روابط بین دو کشور خواهند
داشت“.
2ـ)خیلی محرمانه( کاردار درمالقاتش با وزیرامور خارجه٬یزدی ٬در تاریخ 25ژوئیه و بار دیگر در
مالقاتی با رئیس اداره چهارم سیاسی٬بایندر ٬در همان تاریخ گفتهاست که وی به بیانات شفاهی یزدی ٬در
تاریخ  16ژوئیه پاسخ گفتهاست و وی چیزی دیگری ندارد که بگوید .از آن تاریخ وی یک نسخه از
مصاحبه وزیر دفاع براون را که راجع به این موضوع صحبت کرده بود برای یزدی فرستاده است .لینگن
سند شماره )(50

سری
به :وزارت خارجه ـ واشنگتن

تاریخ 2 :اوت  1979ـ  11مرداد 58
از :سفارت آمریکا ـ تهران
از کاردار برای نیوسام
موضوع :تعیین سفیر کبیر
1ـ از شما به خاطر پیام محبت آمیزتان و نیز از پیام وزیر تشکر میکنم.
2ـ پیام شما نظرات مرا در مورد مسئله تعیین یک سفیر جدید با توجه به زمان و جو موجود پرسیده
بود .جواب کوتاه من این است که من معتقدم منافع ما در ایران با امکان تعیین هرچه سریعتر یک سفیر
جدید که ترجیحًا حتی از برنامه زمانی که شما پیشنهاد میکنید زودتر باشد ٬برآورده میشود.جواب دیگر
من این نگرانی قابل درک شما را به حساب میآورد که جوی که ما در آن دست به چنین اقدامی میزنیم٬
بایستی حامی جهات سیاسی باشد که در جستجوی آن هستیم .این جو برای ما به میزان معتنابهی راجع به
چیزی صحبت میکند که دولت موقت ایران آماده انجام آن در کاری است که بایستی جریان دوجانبه
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تجدید بنای یک رابطه باشد.
3ـ با گفتن این موضوع بایستی توجه داشت که دولت موقت ایران در جستجوی عالئمی از جانب ما
میباشد .ما تنها قدرت بزرگ یا همسایه مهم ایران هستیم که در اینجا سفیری نداریم .از سؤاالتی که ما
واقعًا از هر گوشهای با آن روبرو هستیم آشکار است که زمان و شخص سفیر جدید آمریکا ٬در گرایشات
رهبران دولت موقت ایران نسبت به ما مهم است .هر آنچه که ما در موردمسئولیتهای دولت موقت ایران در
باب ـکاتلر و وضعیت فعلی روابطمان ممکن است بیندیشیم ٬بیشتر این ایرانیان غیبت مداوم یک سفیر را به
عنوان مدرکی که ما هنوز بایستی خودمان را باواقعیتهای جدید ایران تطبیق دهیم ٬میبینند .بنابراین عمل
واقعی انتصاب یک سفیر به عنوان رأی اعتمادی از جانب ما دیده میشود.
4ـ عالقه خاصی در میان دو بخش دیگر درباره مقاصد ما وجوددارد.اولی شامل تعدادی از دول دیگر
خصوصًا متفقین ما در اروپای غربی میباشد که از اقدام ما استنباطات فراوانی در مورد این موضوع
خواهند نمود و انتظار و امید دارند که ما خیلی زود عمل نماییم .دومین گروه را بازرگانان آمریکایی با
منافع و مشکالتی در ایران تشکیل میدهند .این گروه به طورویژهای نسبت به مقاصد ما در باب یک سفیر
حساسیت دارند .عمًال تمام تماسهای ما در این بخش ٬این حقیقت که ما هنوز اقدام نکردهایم را به عنوان
یک عامل که درطرف منفی تعادل نکات مثبت و منفی آنان میباشد گوشزدمینماید و درباره عملیات آتی
در ایران بر تصمیمات تأثیر میگذارد.
5ــ به لحاظ این دالیل من همچنان به اهمیت این موضوع اعتقاد دارم که اقدام به انتصاب یک سفیر
نبایستی به درازا بینجامد .هر چند فکر میکنم برنامه زمانبندی پیشنهاد شده در پیام شما خیلی طوالنی
است ٬لیکن به لحاظ جو موجود احتماًال واقعبینانه میباشد .ادامه این تلگرام به آن جنبه توجه میکند.
6ـ چند ماه آینده در اینجا با یک جریان انتخاباتی خواهد گذشت که برای مستقر نمودن یک دولت
مطابق با قانون اساسی برای اواخر پاییز طرحریزی شده .چنین به نظر میآید که جریان انتخابات آشفته و
نتایج چیزی کمتر از حد انتظار باشد ٬ولی هم آیتاهلل و هم دولت موقت ایران به مقدار زیادی متعهد به
انجام جریان انتخاباتی هستند و در صورت عدم وقوع شکستی غیر منتظر ٬یک دولت جدی و آن طور که
امید میرود قویتر در دنبال آن بر سر کار خواهد آمد.
7ـ من در حال حاضر هیچ دلیلی ندارم که فکر کنم گرایش دولت جدید به طور مؤثری با گرایش دولت
موقت ایران تفاوت خواهد داشت .خود من در اینجا در تمام سطوح به گرمی پذیرفته شـدهام .سـر و
صداهای سیاسی اخیر دولت درباره ما عمومًا مثبت بودهاند .ما احساس میکنیم که هم یزدی و هـم
بازرگان به طور فزایندهای نیاز به حرکت در جهت یک تفاهم بهتر با ما را تشخیص میدهند .این موضوع
حتی به میزان زیادتری در مورد رهبریت نظامی وجود دارد.
8ــ فرضیاتی که در باال تشریح شد با توجه به گرایشات تشکیالت عادی دولت میباشند.قم نیز مطرح
است .همانطور که میدانید نظریات سیاسی ابراز شده آیتاهلل و یارانش در هفتههای اخیر معتدلتر بوده
است .ولی بایستی تأـکید کنم که گرایش و برخوردهای او متکی به چیزی است که به گمان ماناخوشایندی
وتنفر بنیانی از ایاالت متحده میباشد .خیلی از آنهایی که در اطراف او هستند به نظر میآیدـکه حتی نسبت
به مقاصد ما مظنونتر باشند .اطرافیان او به احساساتی بودن و سطحی بودن در برخورد با امور سیاسی
ـگرایش دارند .چونکه این محفل دسترسی سریع به گفتههای روزانه آیت اهلل و اثر فوری بر روی آن دارد٬
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همیشه یک خطر مداوم در مورد حمالت از جانب آن وجود دارد که غیر قابل پیشبینی است و میتواند
پیشرفت ما را در جهت برنامه زمانبندی پیشنهادی شما محدود کند .ما بایستی همانطور که زمان به پیش
میرود با دقت مراقب این جریان باشیم.
9ـ همچنین مالحظه برخورد ما با شاه که هم بر برنامه زمانبندی و هم بر جو موجود تأثیر میگذارد٬
مطرح است .به نظر من قبل ازاینکه ما سفیری در اینجا داشته باشیم ٬خیلی مطلوب است که شاه به ایاالت
متحده نیاید .استحکام و دوام افزون شده در روابط دوجانبه ما که میتواند به دنبال انتصاب یک سفیر
صورت پذیرد با عکسالعمل ناچارًا مغایر با برخوردهای ما نسبت به شاه ٬خصوصًا از جانب آیتاهلل٬
مقابله خواهد نمود.
10ـ سرانجام مسئله معامله به مثل مطرح است :برای مثال ٬سطح مربوطه نمایندگی ایران در واشنگتن.
ما نیازی به اینکه اهمیت ویژهای برای این موضوع قائل شویم نداریم .ما به جای آنکه منصوب نمودن یک
سفیر را مستقیمًا به اقداماتی که دولت موقت ایران انجام میدهد مرتبط سازیم بایستی زمانی که نتیجه
ـگرفتیم منافع ما ایجاب مینماید سفیری در اینجا منصوب کنیم .در عین حال ما میتوانیم و بایستی به
روشن نمودن این موضوع برای دولت موقت ایران که کار تجدید بنای یک رابطه ٬یک جریان دوجانبه
است که مستلزم مصرف مداوم نیرو از هر دو طرف میباشد ٬ادامه دهیم.
 11ـ پیام در زیر پیشنهاد مذاـکرات در اواخر اوت یا اوایل سپتامبر را مینمود .من نسبت به تاریخ دوم
تمایل دارم.
12ـ با درودهای صمیمانه .لینگن
سند شماره )(51
خیلی محرمانه
تاریخ 10 :اوت  1979ـ  19مرداد 1358
به :سفارت آمریکا ـ تهران
از :وزارت امور خارجه ـ واشنگتن
موضوع :مالقات شما با نخستوزیر
1ـ تمام متن خیلی محرمانه است.
2ـ مامعتقدیم زمانی که شما در 11اوت با بازرگان نخستوزیر مالقات میکنید ٬با ارزش خواهد بود
ـکه قدمهایی را که ما برای بهبود بخشیدن و عادی کردن روابط با ایران برداشتهایم ٬به همان گونهای که با
دیگر مقامات ارشد دولت موقت ایران مطرح کردهاید ٬با وی در میان بگذارید .شما میتوانید بدون فشار
آوردن به او در این اولین مالقات و با تشخیص مشکالت خاصی که دولت موقت ایران با آنها رو به روست
بنا به صالحدید خود به بازرگان بگویید که ما مایل هستیم ٬ببینیم که پیشرفتی از طرف ایران در برطرف
نمودن مسائل زیانبار از قبیل موارد تاسچک ٬شری و شیبانی و پاسداران انقالب در محوطه سفارت٬
حاصل میشود .ماعمیقًا از همکاری شخصی وی دریاری به حل این مشکالت پر زحمت دوجانبه ممنون
خواهیم بود .اـگر جریان صحبتهای شما فرصت مطرح نمودن این مسائل را به دست نمیدهد ٬لطفًا بحث را
به موقع دیگری محول کنید.
3ـ شما میتوانید برنامههایتان برای مشاوره در پایان ماه جاری را برای بازرگان بگویید و پیشنهاد
ـکنید که وی هر گونه پیامی را که مایل است شما در بازگشت به واشنگتن ببرید ٬منعکس نماید .شما
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میتوانیدپیشنهادکنید که وی مدتی روی این موضوع فکر کند و اـگر مایل است قبل از عزیمت به شما پاسخ
دهد .ما خصوصًا در هر گونه اقدام عملی که وی فکر میکند ایاالت متحده میتواند برای کمک به دولت
موقت ایران در تالشهایش برای باال بردن ثبات و فراهم آوردن زندگی بهتر برای شهروندان ایرانی انجام
دهد ذیعالقه هستیم .محدودیتهای آشکاری در آنچه که ایاالت متحده میتواند انجام دهد وجوددارد ولی
در جایی که مقتضی باشد میخواهیم تا آنجایی که میتوانیم برای بازرگان نخستوزیر و دولتش مفید
لینگن
باشیم.
سند شماره )(52

سری
تاریخ 13 :اوت  79ـ  22مرداد 58
به :وزارت خارجه ـ واشنگتن
از :سفارت آمریکا ـ تهران
موضوع :مالقات  14اوت در مورد لوازم یدکی نظامی
1ـ تمام متن سری است ٬تقاضا میشود اقدام به عمل آید.
2ـ همانگونه که وزارتخانه از گزارش گفتگوی من با بازرگان ویزدی در 11اوت آـگاه است ٬مالقاتی
ـکه ما در ابتدا به عنوان یک بحث در سطح اجرایی در مورد لوازم یدکی نظامی به وزارت امور خارجه
پیشنهاد کردیم اـکنون به سطح وزیران ترقی داده شده است .هم یزدی و هم ژنرال ریاحی حضور خواهند
داشت .زمان مالقات ساعت  11روز سهشنبه  14اوت است.
3ـ یک سؤال سیاسی که ما تقریبًا مطمئن هستیم با آن مواجه میشویم این است که منظور ما در حال
حاضر از آزاد کردن اقالم غیرحساس در جریان تحویل لوازم ) و تحت شرایط جدید( چیست؟
وزیر دفاع  /معاون وزیر دفاع:
پیام  27ژوئیه  1979امور امنیت بینالمللی ) (ISAنیز درباره مقصد ما برای مورد توجه قرار دادن
تقاضاهای مربوطه به مطالب طبقهبندی شده بر یک اساس مورد به مورد صحبت میکند.
4ـ من احساس میکنم که ما احتماًال بخواهیم درجهای از ابهام سیاسی را در مورد این موضوع حفظ
نماییم .با این وجود هر گونه راهنمایی دیگری که وزارتخانه بتواند قبل از این مالقات به من بنماید ٬مفید
لینگن
خواهد بود.
سند شماره )(53

خیلی محرمانه
تاریخ 20 :اوت  1979ـ  29مرداد 58
به:وزارت امور خارجه ـ واشنگتن
از :سفارت آمریکا ـ تهران
موضوع :دیدار رمزی کالرک از ایران
1ـ ازخبری که درمورد مسافرت رمزی ـکالرک به من دادید متشکرم .من دو گفتگوی طوالنی و خوب
با او و دستیارش ٬دان لوس داشتم .آنهامالقاتهایی بایزدی وزیر امور خارجه ونخستوزیر انجام دادند که
در ضمن آن کًال راجع به دورنمای روابط ما و نیز در موردچندین موضوع قضایی ویژه در اینجا که ـکالرک
در زمینه مسائل مرتبط با حقوق بشر نسبت بدانها عالقهمند است ٬گفتگو شد.
2ـ مطمئن هستم زمانی که او را مالقات نمودید ٬برداشتهایش را برای شما مطرح خواهد کرد .من فکر
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میکنم که آنها از گفتگوهایشان این برداشت کلی را داشتند که رهبریت دولت موقت ایران در جستجوی
روابط بهتر باایاالت متحده است .ولی برخی مشکالت اساسی همچنان وجود دارند٬خصوصًا درزمینهای
ـکه من آن را زمینه روانی ـ احساسی میخوانم.
3ـ ـکالرک در مورد مشکالت امنیتی محوطه سفارتخانه ذیعالقه بود و ما محوطه را به او نشان دادیم٬
منجمله محدوده تجهیزات جدید کنسولی که به طور مختصر از حمله به وسیله نارنجک در روز  17اوت
آسیب دید .او گفت که وی زمانی که یزدی وزیر خارجه را مالقات کند راجع به این موضوع با وی صحبت
خواهد کرد .امروز صبح به دنبال این جریان یزدی به من تلفن کرد و راجع به اینکه اوضاع بر چه منوالی
است سؤال میکرد و گفت که به پلیس دستور دادهاست تا راجع به یک نیروی امنیتی منظم که در محل
مستقر شود ٬با ما در تماس باشند .من فکر میکنم در نتیجه این موضوع و اقدامات دیگری که انجام
میدهیم وضعیت امنیتی ما در اینجا ممکن است بهتر شود.
سند شماره )(54

خیلی محرمانه
تاریخ 23 :اوت  1979ـ  1شهریور 58
به :وزارت امور خارجه ـ واشنگتن دی .سی
از :سفارت آمریکا ـ تهران
موضوع :کمیته با  24رأی در مورد پورتوریکو
1ـ )تمام متن خیلی محرمانه(
2ـ در طی مالقاتی با وزیر خارجه ایران ٬یزدی ٬مورخ  22اوت ٬کاردار گفت که ما از رأی ایران به نفع
قطعنامه ـکوبا ـ عراق در موردپورتوریکو متأسف میباشیم .یزدی ابتدا سعی کرد که وانمود کند که ایران به
آن رأی ندادهاست ٬ولی وقتی کاردار گفت که ایران رأی داده است ٬یزدی حرفش را پس گرفت و ادعا کرد
ـکه در این مورد به او گزارشی داده نشده است.
3ـ ما شکی نداریم که یزدی اصًال اطالعی نداشت که نمایندگانش درنیویورک چه میکنند .همانطور
ـکه در گزارشات قبلی خاطرنشان ساختهایم ٬وزارت خارجه ایران در یک شرائط بینظمی و اغتشاش به
سر میبرد ٬تا بدانجا که موضعی که ایران در سمینارهای چندجانبهای مثل کمیته  24عضوی در مورد
پورتوریکو ٬میگیرد ٬نظرات هیئت نمایندگی شرکتکننده در جلسه میباشد ٬نه نظرات دولت موقت ایران.
نتیجتًا وقتی فرد شرکت کننده از افراد سطح باال مانند خود یزدی باشد ٬تصمیمات متخذه بیشتر مبنی بر
ارزیابی واقعبینانه منافع ملی ایران خواهد بود ٬در حالی که اـگر فرد شرکتکننده از مسـئولین سـطح
پایینتری باشد )احتماًال بدون دستورالعمل از تهران ( احتمال افراطـگویی عقیدتی بیشتر خواهد شد.
4ـ بیانیههای مطبوعاتی که در جوف پیام بود ٬تحت عنوان نامهای از کاردار در حال ارسال برای یزدی
میباشند .ما هیچ دلیلی نمیبینیم که از ایران علت رأی موافق دادن به قطعنامه را بپرسیم .اـگر موضوع به
طور عقالیی بررسی شده بود ٬ایران از رأی دادن امتناع میورزید.
لینگن
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سند شماره )(55

خیلی محرمانه
تاریخ 23 :اوت  1979ـ  1شهریور 58
به :وزارت خارجه ـ واشنگتن
از :سفارت آمریکا ـ تهران
موضوع :روابط ایران و آمریکا و موضوع حقوق بشر
1ـ )تمامی متن خیلی محرمانه(.
2ـ در طی مالقات با وزیر خارجه یزدی ٬در تاریخ  22اوت ٬کاردار مسئله حقوق بشر در ایران را در
ارتباط باروابط ایران و آمریکاپیش کشید .کاردار گفت که وی مسلمًا وقتی به واشنگتن برگردد دراین باره
از او سؤال خواهد شد .به عنوان موارد خاص ٬کاردار نبودن قطعنامهای در مورد پرونده شری ٬زندانی
ـکردن شیبانی ٬گزارشاتی در مورد مصادره اموال سه فقره بیمارستان مسیحی و چپاول و غارت منزل
ـکشیش مسیحی در اصفهان را ذـکر کرد.
3ـ یزدی گفت که شری آزاد شدهاست و این حقیقت ندارد که مسیحیان مورد تجاوز و تعدی قرار
ـگرفتهاند .وی ادعا کرد که خودش از نزدیک با سفیر پاپ و نمایندگان کلیمیان بر سر رفع چند موضوع
ـکوچک کار کرده است ٬ولی به طورکلی این پیشنهاد که اقلیتها در ایران مورد ستم قرار گرفتهاند را رد کرد.
وی گفت که مسیحیان٬زرتشتیان و کلیمیان همگی در انتخابات مجلس خبرگان شرکت نمودهاند و کامًالاز
جمهوری اسالمی حمایت میکنند .بعضیهایشان خواستهاند که هم برای نامزدهای مسلمان و هم برای
نامزدهای خودشان رأی دهند و یزدی شخصًا از این موضع حمایت میکند .وی گفت” :ما هرگز از هیچ
یک از اقلیتها شکایتی راجع به مسئلهای نشنیدهایم“.
4ـ کاردار گفت که درک ما از مسئله طور دیگری است و از جمله رفتار با بهاییان را مطرح نمود.یزدی
بیدرنگ تصدیق کرد که در مورد کمیتههای انقالب مشکالتی هست که از عهده ما خارج شده است .وی
ـگفت” :شما این رامیدانید ٬در رابطه با اتفاقی که در سفارت خودتان افتاد “.بعضی از افرادی که در ارتباط
با این کمیتهها هستند مسلمانان خوبی نمیباشند .بعضیهایشان درگیریهایی در رابطه با فروش غیر قانونی
مشروبات الکلی داشتهاند و ممکن است مزاحم یهودیان و مسیحیان شده باشند که به آنها جهت فروش
مشروب عرضه کنند ٬چنان که میدانید این اقلیتها آزاداند که مشروب داشته باشند و اسـتفاده کـنند؛
همچنین هنوز تعداد زیادی از عناصر سابق ساواـک هستند که در ایران مشغول کارند و سعی دارند که
احساسات ضد انقالبی را برانگیزند و انقالب اسالمی را بیاعتبار جلوه دهند .وی گفت چنین افرادی از
حمله به اقلیتهای مذهبی هیچ گونه ابایی نخواهند داشت.
5ــ وی افزود که معذالک این گونه اعمال هیچ ارتباطی با دولت موقت ایران یا حرکات انقالبی ندارد.
در رابطه با حرکات انقالبی باید گفت که اقلیتهای مذهبی آزادند که درایران زندگی کنند و کار کنند تا زمانی
ـکه پیرو مقررات و قوانین جمهوری اسالمی باشند .کاردار مجددًا مسئله بهائیها را پیش کشید .یزدی
جواب داد که بهائیها یک گروه سیاسی هستند که توسط شاه به آنهاامتیازاتی داده شده بود .باوجود این تا
زمانی که بهائیان ایران درگیر مسائل سیاسی به عنوان یک گروه سیاسی نشوند ٬با آنها نیز مانند سایر
ایرانیان رفتار خواهد شد .کاردار گفت که بهائیان آمریکا نگران این گروه در ایران میباشند .یزدی گفت
بعضی از ایرانیان نیز نگران وضع سرخپوستان آمریکا می باشند.
6ـ نظریه :یزدی موضع رسمی رهبریت دولت موقت ایران و حتی حرکت اسالمی را که به طـور

استعمار سیاسی آمریکا  299

استادانهای به او داده شده است بیان نمود.حقیقت این است که متعصبین مذهبی و فرصتطلبهای کودن که
در بین اـکثریت مسلمان میباشند ٬اقلیتهای مذهبی را مورد حمله ٬مصادره اموال ٬تجاوز و تعدی قرار
دادهاند که مغایر با خط مشی رسمی دولت میباشد .اشتیاق شدید به اسالم که به دنبال انقالب اسالمی پدید
آمد ٬نگرانی اقلیتها را شدیدتر کردهاست .نگرانی از اینکه آنها در قبال تعصبهای مـذهبی آسـیبپذیر
خواهند بود.یزدی افزود که باعث تأسف است که در همین حال بسیاری از همین رهبران قبول نمیکنند که
لینگن
اعمال تعصبآمیز در بین همدینانشان حتی وجود داشته باشد.
سند شماره )(56

خیلی محرمانه
به :وزارت خارجه ـ واشنگتن

تاریخ 26 :اوت  1979ـ  4شهریور 58
از :سفارت آمریکا ـ تهران
موضوع :سیاست ویزای دانشجویی
1ـ تمام متن خیلی محرمانه
2ـ خالصه :یزدی وزیر امور خارجه در خالل مالقات  22اوت موضوع ایرانیانی که در مؤسسات
آموزشی غیر معتبر ایاالت متحده ثبت نام کردهاند را مطرح کرد .در ضمن اینکه شاید به طور کـامل
چندگونگی چیزی را که میگفت متوجه نمیشد ٬مفهوم نظراتش یک نوع تشخیص ایرانی از این بود که
داشتن تعداد زیاد دانشجویان فاقد شرایط الزم در کارخانه دیپلم سازی آمریکا ٬منافع مـلی ایـران را
برآورده نمینماید .این موضوع ٬منافع ما را نیز برآورده نمیکند .بنابر این ما معتقدیم که بازگشایی قسمت
ـکنسولی ماموقعیتی بیمانند به وجود میآورد که به شرایط مقرر در قانون مهاجرت و ملیت بازگردیم .اول
اینکه فرض بر این میشود که تمام متقاضیان ویزا قصد دارند مهاجر باشند مگر اینکه بتوانند خالف این را
ثابت کنند و دوم ٬اینکه دانشجویان توانایی خود را در به پایان رساندن یک دوره تحصیل تمام وقت ثابت
ـکنند .هر دو شرط در ارزیابی شرایط متقاضیان ایرانی ویزای دانشجویی به حالت بدون کنترلی در سالهای
اخیر اجرا میشده است.
3ـ در مالقات  22اوت یزدی وزیر خارجه به لینگن ٬کاردار ٬گفت که ایران میخواهد رقم دانشجویان
ایرانی در ایاالت متحده را تغییر دهد .او گفت تعداد زیادی از این دانشجویان به کالجهایی میروند که او
آنها را کالجهای مستعمراتی خواند؛ مدارسی که تقریبًا به طور انحصاری به دانشجویان خارجی اختصاص
دارد.یزدی به طور ضمنی اشاره کرد که آموزشهایی که در این مؤسسات ارائه میشودپستتر از مدارسی
است که اغلب خود آمریکاییها میروند .او گفت دولت موقت ایران لیستی از دانشگاههایی که آنان را قابل
قبول میداند جمعآوری مینماید .دانشجویان ایرانی که به این مدارس میروند ملزم هستند معدلهای
باالیی بیاورند تا برای کمک هزینه تحصیلی واجد شرایط شوند.یزدی اشاره کرد که خیلی از دانشگاههای
ایاالت متحده استانداردهای ایران را ندارند .او همچنین اشاره کرد که ایران رفتن به خـارج را بـرای
دانشجویان ایرانی از گذشته مشکلتر خواهد کرد.
4ـ برخی از نظرات یزدی )در این مورد که دولت ایاالت متحده مسئولیت دارد تا در زمینه رفتار
تبعیضآمیز با دانشجویان ایرانی در ایاالت متحده کاری انجام دهد و یک تهدید ظاهری که چنانچه ما در
اداره دانشجویان ایرانی همکاری نکنیم ٬ایران ممکن است مجبور شود دانشجویانش را به اتحاد شوروی
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بفرستد( و نیز فشاری که دولت موقت ایران در تالش بودهاست که بر ما وارد کند تا بخش کنسولیمان را
بازگشایی کنیم بر این اشاره داشت که یزدی جنبههای مختلف چیزی را که به کاردار پیشنهاد میکرد کامًال
تشخیص نمیداد .برای مثال خیلی روشن و واضح بود که وی متوجه شد که تمرکزشدیددانشجویان ایرانی
در کارخانههای دیپلمسازی مشکوک ٬انعکاسی از شرایط ضعیف دانشگاهی بیشتر ایرانیانی است که
اقدام به گرفتن ویزای دانشجویی میکنند تا سیاستی از جانب ما که این دانشجویان را به مؤسسات نیمه
معتبر محدود نماییم .با این حال نگرانی او در مورد این پدیده مشابه استداللی است کـه ایـن هـیئت
)دیپلماتیک( در تحلیلهای قبلی از دانشجویان ایرانی که به ایاالت متحده میروند ارائه کرده است .برای
مثال :این به نفع هیچکس نیست )نه ما ٬نه ایران و نه خود دانشجویان( که دانشجویانی را قبول کنیم که آینده
آنها برای موفقیت در دانشگاه و بازگشت نهایی به ایران کم است.
5ــ مفهوم نظرات یزدی تشخیصی از این بود که ایرانیانی که برای رقابت روشنفکری محیط دانشگاهی
آمریکا آماده نیستند و آنهایی که به زبان انگلیسی تسلط ندارند تا به طور کامل در فراـگیری شرکت جویند
یا آنهایی که بیشتر به خاطر فرار از شرایط ایران که از آن خوششان نمیآید به ایاالت متحده میروند تا
تمایل به تحصیل ٬احتماًال یک مشکل سیاسی خواهند داشت تا یک منبع مالی .این بدان معنا نیست که
وقتی دولت ایران با فوریت چیزهایی از قبیل تحصنهای دانشجویان متقاضی ویزا که تقاضا دارند بخش
ـکنسولی ما مجددًا باز شود روبرو میگرددمتمایل نخواهد بود که به ما کمک کند تا مشکل را حل کرده و یا
ما را قربانی نماید .در هر حال تا آنجایی که ما میتوانیم به منافع ملی خودمان خدمت کنیم و نیز به توسعه
سیاسی دراز مدتتر از طریق یک سیاست معقوالنه در مورد صدور ویزاهای تحصیلی کمک نماییم٬
نبایستی از رودررو شدن با استانداردهای سخت تر از آنچه که در گذشته اخیر اعمال میشدهاست مضایقه
نماییم.
6ـ این موضوع مقررات قانون مهاجرت و ملیت را به انحراف نخواهد کشانید ٬بلکه نمایانگر بازگشتی
به اصول اساسی قانون در این مورد که فرض بر این شده تمام متقاضیان ویزا قصد دارند مهاجر شوند مگر
اینکه آنها خالف آن را ثابت نمایند .در چند سال گذشته مسائل زیادی در رابطه با شرایط تـحصیلی
متقاضیان ویزای دانشجویی به وجود آمدهاست .این شرایط فقط یک جنبه از عواملی را که مأمـوران
ـکنسولی در مشخص کردن اینکه آیا یک متقاضی بخصوص با معیارهای وضعیت غیر مهاجرمطابقت دارد
یا خیر بایستی مورد توجه قرار دهند ٬تشکیل میدهد .انگیزه جـنبه دیگـری است کـه مکـررًا از آن
چشمپوشی شده است .شرایط متقاضی که در پی فرار از مسائل موجود در ایران است که آن را ارضاءکننده
نمییابد ٬به عنوان مثال اجتناب از خدمت نظام ـ بایستی باتردیددیده شود ٬به صورتی مشابه سن متقاضی
به میزان قابل مالحظهای اهمیت پیدا کرده است.
خردساالن بدون در نظر گرفتن اینکه خود آنها از لحاظ تحصیلی تا چه حد واجد شرایط هستند یا از
لحاظ انگیزههای نهایی بیگناه میباشند ٬چنانچه آشکار است که والدین آنها در تالش هستند آنان را به
خاطر ناراحتیهای خودشان از شرایط موجود به خارج از ایران بفرستند ٬نمیتوانند به عنوان غیر مهاجرین
واقعی در نظر گرفته شوند.
7ـ هیچ زمانی بهتر از حاال وجود نخواهد داشت که استانداردهای سخت را که ما میبایستی از اول
تاـکنون در مورد متقاضیان ویزای دانشجویی انجام میدادهایم برقرار نماییم .چون که بخش کنسولی در
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فوریه بسته بود تقریبًا تمام کارمندان آمریکایی جایگزین شدهاند .چند نفری در اینجا باقی ماندهاند که
میتوانند به استانداردهای بدون کنترل گذشته عالقه داشته باشند .آینده باز کردن یک تسهیالت جدید
خط جداسازی سمبولیکی فراهم میآورد که ما بایستی از آن بهره کامل ببریم .بدون تردید فریادهای
نگرانی در اینجا و همچنین در ایاالت متحده بلند خواهد شد .عالوه بر این ما میتوانیم تقاضاهایی را از
جانب گروههای گوناـگون ذینفع دیگری انتظار داشته باشیم تا به منظور فراهم نمودن راهی برای خروج از
ایران برای اشخاص یا گروههایی از اشخاص که ممکن است تحت فشارهایی از جانب انقالب اسالمی
باشند INA ٬را در تنگنا قرار دهند .ما فکر میکنیم ضرورتهای فوری برای تعدیل استانداردهایمان ٬هر
چه که میخواهد باشد ٬بایستی در مورد مواد و مقررات قانون ثابت قدم باشیم .انجام این کار با تمایل
اظهار شده ما برای تجدید بنای رابطه ما با ایران براساس منافع دوجانبه و واقعیتهای جدید بدون اظهار
شرایط و نیازهای خود  INAهمراه است.
سند شماره )(57

سری
تاریخ 27 :اوت  1979ـ  5شهریور 58
به :وزارت امور خارجه ـ واشنگتن دی .سی
از :سفارت آمریکا ـ تهران
موضوع :تمایل ایران به باز فروش هواپیماهای جنگنده اف ـ 14
1ـ )تمام متن سری است(
2ـ در طی مباحثاتی که کاردار با وزیر امور خارجه ایران ٬یزدی در تاریخ  22اوت در مورد اف ـ 14ها
داشت ٬یزدی گفت که موضوع پیگیری خواهد شد و کابینه در این مورد بحث خواهد کرد.
3ـ سرهنگ غنیپور ٬از نیروی هوایی ایران ٬به متخصص امور اف ـ  14ما در تاریخ  25اوت گفت که
وی قرار است چهارشنبه آینده به آیتاهلل خمینی در مورد منابع مورد نیاز جهت نگهداری اف ـ 14ها
ـگزارشی بدهد .بنا به گفته غنیپور این موضوع توسط شورای انقالب بررسی خواهد شد.
4ـ مدارک زیادی وجود دارد که روحانیون و دولت موقت ایران ٬پیشنهاد دیگری برای فروش دارند.
بعضی از روحانیون و عناصر زیادی از نیروی هوایی میخواهند که اف ـ  14ها را نگهدارند.
5ــ در صورت اطالعات بیشتر به شما اطالع خواهیم داد.
سند شماره )(58
از :وزارت امور خارجه ـ واشنگتن

موضوع :مسائل حقوق بشر

تاریخ 2 :اوت  79ـ  7شهریور 58
به :سفارت آمریکا ـ تهران ٬فوری

1ـ )تمام متن خیلی محرمانه(
2ـ مأمور وزارتی به آـگاه ٬کاردار ایران ٬روز 29اوت اطالع داد تا در رابطه با مسائل مطروحه در مورد
زمینه حقوق بشر که در میان دوستان ایرانی موجود در کشور بروز کرده اظهار نظر نماید.
3ـ اولین مطلب در رابطه با حرکت اخیر گروههای ناشناس جهت تصرف ضوابط یا ثروت کلیساهای
مسیحی در اصفهان و تهران و نیز بیمارستانهای وابسته به کلیساهاست .به ما درخواستهای متعددی از
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ـگروههای کلیسایی رسیده و فکر کردیم دولت موقت بایستی سریعًا با این مشکل برخورد نماید .آـگاه گفت
ـکه او نیز نامهای دریافت داشته )امکانًا از شورای ملی کلیسایی( که بالفاصله به تهران گزارش داده و به نظر
او دولت قویًا حرکتی با موضع روشن برای حفاظت اقلیتهادارد و اـگر سریعًا جوابی از وزارت امور خارجه
دریافت نکند به دکتر یزدی تلفن خواهد کرد و مواضع جدیدمان را برای جلب توجه آقای یزدی بیان
خواهد داشت.
4ـ دومین مسئله اطالع از دستگیری متین دفتری است .به قول مأمور وزارتی او دوستان با نفوذی در
آمریکادارد بخصوص در میان گروههای لیبرال خواستارانقالب وافزود که به تجربه شخصی خود میداند
ـکه متین دفتری سخنگوی مؤثر مخالفین در سالهای قبل از موفقیت انقالب بوده است .دوستان وی در
آمریکا ٬برای مثال رمزی ـکالرک ٬نگران سالمتی او بودند .عکسالعمل رفتار دولت موقت به نظر ایشان
باعث صدمه دیدن حسن شهرت ایران و مخالفت با منافع آن خواهد شد .آـگاه گفت که این موضوع مشکلی
است و فقط میتواند بگوید که جاهطلبیهای دفتری ٬شخصی یا اجتماعی است .و به نظر میرسد تطابق با
آرمانهای توده مردم ایران ندارد و اشاره کرد که بیانات و احساس ما را به تهران گزارش خواهد کرد.
5ــ نهایتًا مأمور وزارت نظر او را به عکس صفحه اول در رابطه با اعدام اـکراد جلب نمود و اشاره کرد
ـکه اینچنین داستانی برای ایران در این کشور مشکالت جدی ایجاد خواهد کرد .موضوع خود واضح بود و
ونس
آـگاه هیچ نظری ابراز نکرد.
سند شماره )(59

خیلی محرمانه
به :وزارت خارجه ـ واشنگتن

تاریخ 31 :اوت  1979ـ  8شهریور 58
از :سفارت آمریکا ـ پکن
موضوع :روابط ایران ـ ایاالت متحده
1ـ تمام متن خیلی محرمانه است.
2ـ کاردار ایران در  31اوت به کنسول سیاسی سفارت گفت که از طرف سفیر ایران در ژاپن کـه
سرپرست )مدیر(منطقهای وی میباشد ٬به او دستور داده شد تا تمایل دولتش را برای روابط بهتر با ایاالت
متحده به اطالع ما برساند .طبق گفته کاردار ٬وزارت خارجه ایران به سفرای ایران در تمام دنیا دستور داده
است تا به اطالع همتاهای آمریکایی خود برسانند که ایران آرزوی روابط بهتر را دارد و در پاسخ به این
مقصود از برخورد متقابل از جانب ایاالت متحده قدردانی مینماید .او نمیدانست که چگونه از ما انتظار
میرود که عمل متقابل انجام دهیم.
3ـ کاردار گفت صالحخو سفیر ایران در توکیو به زودی با این پیام با سفیر منفیلد تماس خواهد گرفت.
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سند شماره )(60
خیلی محرمانه
تاریخ 5 :سپتامبر  1979ـ  14شهریور 58
به:وزارت خارجه ـ واشنگتن
از :سفارت آمریکا ـ تهران
موضوع :آزادی مطبوعات و طبیعت جمهوری اسالمی ایران
1ـ تمام متن خیلی محرمانه
2ـ اخراج تمام کارمندان آمریکایی دفتر آسوشیتدپرس در  4سپتامبر یک وجهه مهم از جمهوری
اسالمی ایران را روشن میسازد که ما نبایستی آن را نادیده بگیریم :علیرغم عدم کاراییهای سیستم دولتی
ـکه خمینی در حال به وجود آوردن آن در ایران میباشد ٬هر جزء آن وعده سرکوبگرانه واستبدادی بودن
مثل سیستم شاه را میدهد.
علیرغم مشغولیت حرفی به آزادی ٬به طور فزایندهای آشکار گردیده است که کـلمه آزادی بـرای
خمینی معنای کامًال مغایر با تعریف غربی آن دارد .به عنوان مثال :چنانچه صحیح گزارش کردن اخبار
مغایر با منافع اسالم پنداشته شود ٬این لغت ٬آزادی گزارشگری به طور صحیح را در بر نمیگیرد.
3ـ منافع ما در ایران باالتر از هر گونه رژیم خاصی قرار دارد موضوعی که ما تالش کردیم تا برای
حاـکمان جدید ایران آن را روشن سازیم ٬به این منظور که از سوءظنهای آنان در این مورد که ما به تبانی با
شاه سابق ادامه میدهیم کاسته باشیم .در حال حاضر به نظر میرسد که منافع ما به بهترین نحو با همکاری
با دولت موقت مهدی بازرگان جهت برپایی مجدد روابط دوجانبه براساس تشریک مساعی بین ایران و
ایاالت متحده برآورده میشود .ما پیشبینی میکنیم زمانی که دولت منتخب مردم بر سر کار بیاید موضعی
مشابه خواهیم گرفت؛ احتماًال اواخر امسال .در هر صورت خطرناـک خواهد بود که نـتیجه بگـیریم
همکاری با این دولت یا جانشینی آن تنها سیاست پیش روی ما میباشد .اـگر گرایش فعلی در جهت
دیکتاتوری خشن ٬کنترل و تغییر جهت داده نشود ما نمیخواهیم که نزدیک به رژیمی که مسئول آن است
معرفی شویم.
سند شماره )(61
خیلی محرمانه
تاریخ 18 :سپتامبر  79ـ  27شهریور 1358
به :وزارت امور خارجه ـ واشنگتن
از :سفارت آمریکا ـ تهران
موضوع :دعوت دولت موقت ایران از دولت ایاالت متحده برای مداخله در مورد شرکت سیستمهای
اطالعاتی الکترونیک
1ـ تمامی متن خیلی محرمانه
2ـ سفارت آمریکا در تهران یادداشتی از وزارت امور خارجه )تلگرام جداـگانه( درباره مسدود کردن
شانزده میلیون دالر پولهای نیروی دریایی و هوایی ایران در ایاالت متحده از سوی دادگاههای سفلی
ایاالت متحده به مناسبت پرونده )شرکت( سیستمهای اطالعاتی الکترونیک دریافت کرد.
3ـ در بحثهایی درباره این یادداشت با بایندر ٬رئیس اداره امور آمریکایی وزارت امور خارجه ٬بایندر
تأـکید کرد که دولت موقت ایران معتقد است که اقدام دادگاه به عنوان یک مسئله سیاسی بین ایاالت متحده
و ایران یک اقدام قانونی نبوده است .هدف از این یادداشت این است که این مسئله را به عنوان یک مسئله
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سیاسی مطرح کند و نه اینکه از حکومت ایاالت متحده بخواهد که توجه مقامات قضایی آمریکا را به آثار
منفی احکامی نظیر حکم مربوط به شرکت )سیستمهای اطالعاتی الکترونیک( جلب کند و تدابیری اتخاذ
ـکند که این احکام لغو گردد .بایندر صاف و پوست کنده نگران بود ازاینکه این پرونده ممکن است به عنوان
یک سابقه تلقی شود.
4ـ مأمور سفارت به بایندر خاطرنشان ساخت که در ایاالت متحده قوه قضائیه و قوه اجرائیه از
یکدیگر جدا هستند و افزود که یک دادگاه عالیتر قرار است درباره این پرونده اقدام کند .او گفت ما
امیدواریم پروندههایی نظیر این پرونده در نتیجه کار دولت موقت ایران درباره این گـونه مسـائل بـا
ـکمپانیهای مربوط قبل از اینکه قضیه به مرحله دادگاه برسد ٬از طرح در دادگاه اجتناب شود.
5ــ بایندر ظاهرًا از مفهوم جدایی قوای قضائیه و اجرائیه حتی هنگامی که مأمور سفارت در پاسخ
خاطرنشان ساخت که در حالی که جدایی قوا ممکن است در بعضی کشورها جنبه رؤیایی داشته باشد در
ایاالت متحده آمریکا واقعیت دارد ٬چندان تحت تأثیر قرار نگرفت .بایندر گفت که در دولت موقت ایران
بسیاری اقدام دادگاه را نشانه خصومت ایاالت متحده نسبت به ایران میدانند و اـگر به دادگاهها اجازه داده
شود که چنین حکمهایی صادر کنند ٬اثرات زیانباری بر روابط آمریکا و ایران خواهد گذاشت.
6ـ بایندر گفت او یقین دارد که وزارت امور خارجه میتواند مشکالتی را که این پرونده در روابط بین
دو کشور ایجاد میکند ٬بدون اینکه در روندهای قضائی مداخله کرده باشد مورد توجه دادگاههای ایاالت
متحده قرار دهد .بایندر گفت که او نگران است از اینکه ”قاضیها“ ممکن است درباره ایران پیشداوری
داشته باشند و در صورتی که از سوی حکومت ایاالت متحده اقدامی نشود ٬دادگاهها ممکن است پرونده را
همچنان کش دهند.
اظهارنظر :ما منشأ این نوع دیدگاه رانمیدانیم ولی معتقدیم که بخشی از نظر سرسخت بایندر مربوط به
سبک خودش در مذاـکرات است.
7ـ مشاور سیاسی در مکالمهای در تاریخ  12سپتامبر با بایندر طبق دستور شماره  236557وزارت
امور خارجه اقدام کرد و یک یادداشت نزد آقای بایندرگذاشت .مامعتقدیم که این خود یک پاسخ متناسب
به بایندر درباره مسئله شرکت سیستمهای اطالعاتی الکترونیک است .مشاوراقتصادی ارتباط ویژهای در
مکالمات خود با بایندر متذکر نشد ولی با توجه به نبودن دستوراتی بر خالف آن از جانب وزارت امور
خارجه تا تاریخ  14سپتامبرنقشههایی برای توضیح این نکته به بایندر که یادداشت  12سپتامبر تنها پاسخ
به یادداشت او است که ما در موقعیتی قرار گرفتهایم که فعًال به او بدهیم .او تکرار خواهد کرد که مراحل
تجدید نظر هم اـکنون در جریان است و سیاست وزارت امور خارجه این است که گزارشی درباره شخص
حقوقی که طرف محاـکمه نیست ولی اجازه دارد از جانب دادگاه در این محاـکمه نسبت به بعضی مسائل
قانون که مربوط به پرونده مورد بحث است اظهار نظر کند ٬در چنین مرحلهای از محاـکمه تهیه کند .وزارت
امور خارجه تحوالت این مطلب را به دقت خبرگیری خواهد کرد و اـگر اوضاع ایجاب کند تهیه یک چنان
ـگزارشی را در نظر خواهد گرفت.
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سند شماره )(62
خیلی محرمانه
تاریخ 18 :سپتامبر  79ـ  27شهریور 1358
به:وزارت امور خارجه ـ واشنگتن
از :سفارت آمریکا ـ تهران
موضوع :سفر یزدی ٬وزیر امور خارجه ایران به مجمع عمومی ملل متحد
1ـ در جریان مالقات با کاردار در تاریخ  18سپتامبر یزدی وزیر امور خارجه به ما اطالع داد که
شمیرانی ٬نماینده ایران در سازمان ملل متحد سرگرم ترتیب دادن برنامه سفر اوست و اینکه وزارت امور
خارجه آمریکا باید با شمیرانی درباره برنامههای مسافرتی یزدی به مجمع عمومی ملل متحد و تنظیم
برنامه مالقات با ونس ٬وزیر امور خارجه آمریکا تماس بگیرد.
اظهارنظر :این دومین بار ظرف چند هفته اخیر است که یزدی از دادن اطالع درباره سفر خود به
سفارت یا دیگران در اینجا خودداری کردهاست .همین موضوع درباره نقشههایی برای دیدار از هاوانا
اتفاق افتاد .ما نمیدانیم ولی مظنون هستیم از اینکه مالحظات امنیتی درباره این احتیاط وجود داشته
باشد.
2ـ در جریان مکالمه٬یزدی عالقه خود را به بحث درباره مسئله تحویل سازوبرگ نظامی ٬هنگامی که
او در نیویورک بود ٬ابراز داشت و گفت او از آـگاه کاردار ایران در آمریکا چنین دریافت کردهاست که وزیر
دفاع )آمریکا( مایل است با او مالقات کند.یزدی گفت او در نظر دارد برای این مالقات یک دستیار نظامی
همراه ببرد .کاردار گفت چنان که او درک کردهاست پرشت در مکالمه با آـگاه امکان آوردن یک نفر از
وزارت دفاع به نیویورک برای دادن گزارش به یزدی مطرح است .کاردار تصور میکند که این دستیار
ممکن است میورای ٬معاون وزارت دفاع برای امور بینالمللی باشد .ما خبری درباره اینکه خود وزیر
دفاع در نیویورک خواهد بود دریافت نکردهایم.
لینگن

سند شماره )(63
خیلی محرمانه
تاریخ 18 :سپتامبر  1979ـ  27شهریور 58
به:وزارت خارجه ـ واشنگتن
از :سفارت آمریکا ـ تهران
موضوع :یادداشت وزارت خارجه در مورد سیستمهای اطالعاتی الکترونیک )شرکت(
1ـ تمام متن خیلی محرمانه
الف :مطالب زیر ترجمه سفارت ازیادداشت 28اوت  1979دریافت شده از وزارت امور خارجه ایران
است که درباره موضوع )شرکت( سیستمهای اطالعاتی الکترونیک میباشد .ترجمه سفارت به وسیله
داریوش بایندر از قسمت آمریکا )وزارت خارجه( که یادداشت را نوشته است ٬تصحیح شد.
”وزارت امور خارجه جمهوری اسالمی ایران با عرض درود و تهنیت به سفارت آمریکا مفتخر است
ـکه مطالب زیرین را از جانب دولت موقت جمهوری اسالمی ایران راجع به مسدود سازی  16میلیون دالر
سپرده متعلق به نیروهای دریایی و هوایی درارتباط با شکایت سیستمهای اطالعاتی الکترونیک )شرکت(
از سازمان تأمین اجتماعی ایران و در تعاقب مذاـکراتی که در این رابطه بین مقامات وزارت خارجـه
جمهوری اسالمی ایران و سفارت آمریکا در  14و  16اوت امسال برگزار شد ٬اظهار میدارد:
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همانطور که سفارتخانه شما آـگاه است دادگاههای منطقهای داالس و نیویورک برخالف مقررات
قراردادی ٬رأی دادهاند که شکایتی که از طرف سیستمهای اطالعاتی الکترونیک بر علیه سازمان تأمین
اجتماعی ایران مطرح شده در حوزه قضائی آنان قرار مـیگیرد و دادگـاه نـیویورک مـتعاقبًا دسـتور
مسدودسازی  16میلیون دالر وجوه متعلق به نیروهای دریایی و هوایی جمهوری اسالمی ایران را صادر
نمود که برای تأدیه بدهیهای بازپرداخت نشده این نیروها اختصاص داده شده بود.
ـکامًال جدا از جنبههای حقوقی مسئله و ادعاهای هر یک از دو طرف بر علیه دیگری دولت موقت
جمهوری اسالمی ایران الزم دید تا توجه سفارت را به اثرات مهم سیاسی صـدور حکـم بـه وسـیله
دادگاههای آمریکایی که فیالواقع دادگاههای ایرانی را بیاعتبار میسازد )عـلیرغم مـواد و مـقررات
قرارداد( و مسدودسازی وجوه متعلق به دولت ایران جلب نماید و نکات زیرین را در این رابطه خاطرنشان
سازد:
1ـ مسدودسازی وجوه متعلق به نیروهای هوایی و دریایی ایران نه فقط بر علیه عرف و حـقوق
شناختهشده بینالمللی است ٬بلکه آشکارا خود قوانین ایاالت متحده مثل مـقررات قـانون مـصونیت
دولتهای بیگانه مصوب  1976را نقض میکند.
2ـ حکم دادگاههای نیویورک و داالس بر این اساس که بینظمی قضائی درایران حاـکم است و امنیت
حقوقی از بین رفته است ٬براساس پیشداوری غلط سیاسی قضات درگیر در مسئله میباشد.
3ـمسدود سازی غیر قانونی دارائیهای دولت ایران خطرناـکترین سابقه را در روابط بینالمللی به جای
میگذارد و پایههای اعتماد و اطمینان دولت موقت جمهوری اسالمی ایران و اساسًا دولتهای دیگر را در
سیستم قضایی ایاالت متحده آمریکا متزلزل میسازد و زیان عمدهای در روابط تجارتی که آـگاهی و
اعتماد در جریانات بحثهای مربوطه و در جایی که ممکن است مطرح شوند مهم میباشد به وجـود
میآورد.
با در نظر گرفتن این حقیقت که حکم عجیب و مستبدانه قضات درگیر در شکایت مورد بحث وضعیتی
به وجود آورده است که نمیتواند اثری منفی در روابط بین دو دولت داشته باشد ٬وزارت امور خارجه
جمهوری اسالمی ایران از سفارت آمریکا تقاضا دارد که اقدام قاطع و عاجل از طرف دولت ایاالت متحده
در معطوف نمودن توجه مقامات قضایی کشور شما به عواقب صدور چنان حکمهایی به عمل آید و
اقدامات جهت فسخ هر چه سریعتر این احکام بدالیلی که در باال اقامه شد انجام پذیرد.
ـ وزارت امور خارجه جمهوری اسالمی ایران از این فرصت استفاده میکند تا باالترین مراتب توجه
خود را اعالم دارد.
سند شماره )(64
خیلی محرمانه
تاریخ 20 :سپتامبر  1979ـ  29شهریور 58
به :وزارت خارجه ـ واشنگتن
از :سفارت آمریکا ـ تهران
موضوع :مالقات کاردار با وزیر خارجه
1ـ تمام متن خیلی محرمانه
2ـ خالصه :کاردار روز شنبه  18اوت برای حدود یک ساعت با یزدی وزیر امور خارجه مالقات کرد
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تا گزارش سفرش به ایاالت متحده را بدهد و برداشت یزدی از اجالس هاوانا را جویا شود .مالقات در
فضای دوستانهای برگزار شد ٬ولی یزدی در مورد بیشتر موضوعاتی که مطرح شد از قبیل موضوع شری٬
شیبانی و منطقه گلف بیتفاوت بود .وقتی موضوع آزادی مطبوعات مطرح شد یزدی مثل همیشه عنوان
ـکرد که مطبوعات غربی در مورد ایران بدون احساس مسئولیت هستند.
3ـ مالقات با یزدی با بحثی کامل در مورد مشکالت بخش کنسولی چه تعداد ویزا ما اـکنون قادر
هستیم صادر کنیم ٬چه درصدی دانشجو هستند و چگونه میتوانیم اطمینان دهیم کاردانشجویان بسرعت
انجام پذیرد ٬شروع شد .کاردار از کمکی که ما از پلیس تهران گرفتهایم اظهار قدردانی کرد و اشاره کرد که
هر چند ما هنوز مشکالتی در کنترل صفوف ویزا داریم ولی کنترل پلیس بتدریج بهتر میشود .کاردار
اظهار داشت که درصد امتناع ما از دادن ویزا به  40درصد میرسد ولی ما حدودًا روزانه با حدود 400
متقاضی مصاحبه میکنیم ٬از جمله  35تا  100مورد بیمار اضطراری که بر یک اساس ویژه دیده میشوند.
به نظر میرسد که توجه یزدی به این مسئله جلب شد و از اینکه کنسولگری فعال شده خوشحال شد.
4ـ پس از بحث کوتاهی در مورد اجالس غیرمتعهدها و مجمع عمومی سازمان ملل و افغانستان٬
)ـگزارش جداـگانه( کاردار در مورد مسافرت اخیرش به واشنگتن توضیحاتی داد .در تالش برای آـگاه
ساختن یزدی از نظرات واشنگتن در مورد ایران و موضوعاتی که مورد توجه خاص دولت ایاالت متحده و
آمریکاییها به طور کلی میباشند ٬توضیحات خیلی بیپرده و صریح داده شد.
5ــ کاردار برای آغاز کردن صحبت گفت که وی در خالل گفتگوهایش با مقامات دولت ایاالت متحده
و اعضای کنگره تالش نموده تا ایران را در یک دیدگاه خاص قرار دهد :ایران کشوری نیست که به خاطر
حکومت مالهای عقبمانده به دیوانگی کشانیده شود ٬بلکه کشوری است که در مسیر یک انقالب اساسی
قرار گرفته که هنوز به نتیجه نرسیدهاست .برای مثال ایران هنوز نوشتن قانون اساسی جـدید را تـمام
نکردهاست .کاردار گفت وی خاطرنشان ساخته بود که ایاالت متحده منافع قابل توجهی در برقراری
روابط خوب با ایران دارد و وی فکر میکند دولت موقت ایران نیز در این منافع سهیم میباشد .کاردار
اشاره کرد که نظرات ارائه شده به وسیله او به خوبی پذیرفته شد و عالقه عجیبی نسبت به ایران از طرف
مقامات ارشد ایاالت متحده و کنگره وجود داشت.
6ـ در هر صورت کاردار به صراحت به یزدی خاطرنشان کرد که وجهه ایران در واشنگتن ضعیف و
اعتبارش مورد تردید است .وضعیت کردستان اثر قابل مالحظهای بر روی افکار عمومی داشته است و
خیلیها سؤال میکنند در زمانی که اعدامها )از جمله تعداد زیادی در کردستان( به صورتی ادامه دارد که به
نظر آمریکاییها بدون محاـکمه و بدون طی مراحل قانونی میرسد و بااعدامهایی که در سیاهی شب انجام
میگیرد چگونه دولت ایاالت متحده میتواند یک رابطه تسلیحاتی با ایران داشته باشد .اـگر در زمانی که
عکسهای اعدامهای کردستان در مطبوعات چاپ شد کنگره تعطیل نبود امکان داشت قطعنامهای از طرف
ـکنگره در رابطه با اقدامات ایران صادر شود.
7ـ کاردار عالوه بر این اظهار داشت با کارهای آمریکا در ایران برخورد خوبی نشدهاست .برای مثال
به شری اجازه داده نشد ٬که ایران را ترک کند و شیبانی هنوز در زندان است .کاردار گفت ما فکر میکنیم به
زودی مقالهای در مورد شری در مطبوعات آمریکا چاپ شود که شاید سفارت را به خاطر اینکه از طرف
او به اندازه کافی فعال نبوده است ٬متهم نماید .حبس مستمر او در ایران خارج از قوه ادراـک میباشد؛
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ـکاردار درخواست نمود که یزدی با دفتر دادستان کل تماس حاصل نماید و متذکر شود که گزارش خود
دفتر دادستان کل توصیه کردهاست که شری آزاد شود .یزدی در این مورد بیتفاوت بود) .چون .شری به
هنگام این گفتگو در حال آزاد شدن بوده ما تردید داریم که وزارت خارجه هیچگونه نقشی در آزادی او
داشته است(.
8ــ کاردار همچنین متذکر شد که دولت موقت ایران همچنان از دستیابی ایاالت متحده به مقر سابق
نظامی ما و وسائل ما در ایران ٬از جمله اموال زیاد و سوابق پرسنلی جلوگیری به عمل میآورد.
9ـ کاردار سپس جلوگیری از کار مطبوعات و اخراج گزارشگران خارجی را متذکر شد .او اظهار
داشت که ما ازاقدامات دولت موقت ایران بر علیه مطبوعات آمریکایی بسیارمتأسفیم .او از خیلی افراد در
واشنگتن ٬از جمله کنگره در مورد این موضوع مطالبی شنیده بود .در مجموع شناختی از منافع ایاالت
متحده در ایران و تمایلی به همکاری با دولت موقت ایران وجودداشت .دولت ایاالت متحده مایل است تا
رابطه به پیش برود ولی چنانچه قرار است این رابطه پیشرفتی داشته باشد بایستی تالشی دوجانبه وجود
داشته باشد .کاردار سپس ازیزدی سؤال کرد که آیاوی مایل به ارائه نظرخود درمورد هر یک از این نکات
میباشد.
10ـ یزدی اظهار داشت که مطبوعات مطمئنًا هیچگونه نظر مساعدی در مورد ایران که کاردار ممکن
است ابراز داشته باشد در زمانی که وی در ایاالت متحده بوده است ٬عنوان نکردهاند .یزدی سپس بحثی را
شروع کرد که چگونه مطبوعات خارجی اخبار ایران راتحریف نموده و با انقالب ایران خیلی غیر منصفانه
برخورد مینمایند .یزدی گفت که دولت موقت ایران از نزدیک مراقب بودهاست و مطبوعات ایاالت متحده
هرگز اخبار خوب راجع به ایران منتشر نمینمایند .کاردار پاسخ داد که ایران چنانچه به اخراج خبرنگاران
خارجی ادامه بدهد بعید به نظر میرسد گزارش خوبی دریافت کند .او دوباره متذکر شد که ایران نمیتواند
تمام مسئولیتها را به خاطر مطبوعات بدش دور بریزد .ایران به خاطر خیلی از چیزهایی که گزارش شده
مثل تعداد زیاد اعدامهای بدون محاـکمه مسئولیت دارد .حتی بعضی از حامیان انقالب ایران در ایاالت
متحده سؤال میکردند که آیااین اعمال انجام شده به وسیله دولت موقت ایران با روح انقالب ایران سازگار
هستند .کاردار به مشکالت امنیتی محوطه سفارت ٬به برخورد بد با بازرگانان و به اقداماتی که به نظر آمد
برای اخراج تمام روزنامهنگاران آمریکایی از ایران طرحریزی شدهاند اشاره کرد .این موضوع به سادگی
جامعه را وادار کرد که فکر کند ایران چیزی دارد که میخواهد پنهان کند .یزدی این موضوع را بشدت
تکذیب کرد و اظهار داشت که وی کامًال آماده خواهد بود تا تمام تا تمام سؤاالت مطبوعات را در زمانی که
به واشنگتن میرسد پاسخ دهد.
11ـ کاردار متذکر شد که وی فکر میکند بعضی از مطبوعات ایاالت متحده کار گزارشی خوبی انجام
دادهاند .مثًال کار تایم در مورد خمینی عالی بوده است) .یزدی تصدیق کرد( .کاردار اظهار داشت کـه
ـگفتههایی که به طور مستمر از رادیو وتلویزیون ملی ایران پخش میشوند و ایاالت متحده را غیراز مسائل
دیگر متهم به همکاری با ساواـک ٬سیا و صهیونیستها در طرحهایی برای از بین بردن انقالب مینمایند هم
ناصحیح بودهاند و هم به روابط ما کمک نمینمایند .او به یزدی خاطرنشان کرد که دولت موقت ایران
میتواند این نوع تبلیغات ضد آمریکایی را در رادیو وتلویزیون ملی ایران کنترل نماید .یزدی هیچ پاسخی
نداد.
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12ـ در عوض یزدی سؤال کرد که آیا دولت ایاالت متحده به هیچ صورتی در نشر زیراـکسهایی از یک
ورقه که ”طرح برنارد لوئیس“ نامیده میشود و نشاندهنده طرحی است که کشور را به مناطق کوچک بر
اساس گروههای قومی تقسیم مینماید شرکت داشته است .به نظر میرسد که یزدی این ورقه را تقریبًا
جدی گرفته است .کاردار به او گفت که این ارزش وقت وزرا را نداردچون که مزخرف وپوچ است و به سود
هیچکدام از کشورهای ایران و ایاالت متحده نیست ٬ولی قول داد که این موضوع را با واشنگتن در میان
بگذارد.
13ـ مالقات با تقاضای مجدد کاردار برای هر گونه کمکی که وی در مورد شری و شیبانی و منطقه
ـگلف میتواند انجام دهد خاتمه پذیرفت .او همچنین از یزدی در مورد موضوع بهائی)ها( جویا شد.
)ـگزارش جداـگانه(.
14ـاقدام مورد درخواست :از هر گونه اطالعاتی که وزارتخانه ممکن است در مورد ”برنارد لوئیس“
ارائه کند تشکر میکنیم.
سند شماره )(65

خیلی محرمانه
تاریخ 24 :سپتامبر  1979ـ  2مهر 58
به :وزارت امور خارجه ـ واشنگتن دی .سی .ـ فوری
از :سفارت آمریکا ـ تهران
موضوع :مقاصد شوروی در افغانستان
1ـ )تمام متن خیلی محرمانه(
2ـ وزیر امور خارجه٬یزدی ٬تهران را به قصد شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل ترک کرد.پیشنهاد
میشود که وزارت امور خارجه مسئله دخالت احتمالی شوروی در افغانستان را با وی در نیویورک در
میان بگذارد.
3ـ سفارت قصد دارد که این مسئله را با رئیس اداره پنجم وزارت امور خارجه ایران در تاریخ 24
سپتامبر در میان بگذارد .ولی ما معتقدیم که فقط یزدی قدرت دارد که تصمیم مؤثری بگیرد.
4ـ به دفتر وابسته دفاعی و مستشاری نظامی نیز هشدار داده شده است که به محض امکان تماس با
مقامات سطح باالی ایران که احتماًال ظرف چند روز آینده خواهد بود ٬مراتب را سریعًا گزارش دهند.
لینگن

سند شماره )(66

خیلی محرمانه
تاریخ 24 :سپتامبر  79ـ  2مهر 58
به :وزارت امور خارجه ـ واشنگتن دی .سی ـ فوری
از :سفارت آمریکا ـ تهران
موضوع :مالقات وزیر با یزدی :خلیج ٬حضور آمریکا در خلیج فارس
1ـ )تمام متن خیلی محرمانه(
2ـپیشنهاد میکنم که وزیر امور خارجه ٬ونس ٬درگفتگویی که قرار است در سوم اـکتبر بایزدی داشته
باشد درباره مسئله دسترسی ما به تعاونی سفارت ٬خلیج ٬و دیگر امالـک نظامی از قبیل پارک موتوری
سلطنت آباد و تسهیالت پایگاه مخابراتی ارتش نیز صحبت به میان آورد.
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3ـ پس از درگذشت آیتاهلل طالقانی ٬کمیته طالقانی ٬که قبًال کنترل تعاونی سفارت را به دست گرفته
بود قرار است این تعاونی و دیگر امالـک نظامی )آمریکایی و ایرانی( را به دفتر نخستوزیری یا ارتش
بسپارد .هنوز نمیدانیم که کنترل خلیج در دست چه کسی است ولی امیدواریم که تعاونی سفارت و خلیج
دراختیار دفترنخستوزیری قرار گیرد .اـگراین طور بشودیزدی خواهدتوانست در کنترل تعاونی و خلیج
نظارت نماید .با وجود اینکه یزدی در گذشته به ما در این باره پاسخی ندادهاست ٬ولی بد نیست یک بار
دیگر آن را امتحان کنیم.
4ـ بنا به گزارشهای یزدی در  23اوت به هنگام عزیمت ٬به مطبوعات گفته بود که ”عالوه بر گفتگو
پیرامون روابط بین دو کشور با ونس ٬سعی خواهیم کرد درباره نقشه آمریکا مبنی بر وارد کردن نیروهای
نظامی به خلیج فارس به منظور حفظ ثبات منطقه نیز بحث و تبادل نظربنماییم .وی گفته است که هیچ یک
از حرکتهای اینچنینی آمریکا در منطقه نخواهد توانست در بحران منطقه کاهشی ایجاد نماید“.
5ــ اظهار نظر :مطبوعات تهران با شور و هیجان زیاد درباره بیانات مقامات دولت آمریکا مبنی بر
تشکیل نیروهای واـکنش سریع مطلب منتشرمیکنند .در اینجا چنین نتیجهـگیری میشود که دولت آمریکا
درصدد آن است که نیروی دریایی رزمی خود را در خلیج افزایش دهد و یا تا به حال افزایش دادهاست و
دیگر اینکه ما در نظر داریم به افغانستان نیرو بفرستیم ٬و دیگر اینکه آمریکا در نظر دارد علیه حوزههای
نفتی خاورمیانه اقداماتی انجام دهد .آخرین متن این نتیجهـگیریها مقالهای است که در 24اوت در کیهان به
چاپ رسیده و به نقل از مدرسی نماینده خمینی در امارات متحده عربی نوشته است که بین پنج تا شش
هزار نظامی آمریکا در پایگاه جفیر بحرین مستقر گردیدهاست .بد نیست که وزیر با یزدی در مورد مقاصد
نیروهای ما در اقیانوس هند و خلیج فارس صحبت کند تا او به طور کامل مقاصد ما در منطقه را درک
نماید .کاردار از فرصت استفاده کرده در مالقات وزیر ارشاد ملی ٬میناچی ٬گفت که گزارش مطبوعات
درباره حضور نظامیان آمریکا در بحرین کامًال بیپایه و اساس بوده ٬کمکی به بهبود روابط بین ایران و
لینگن
آمریکا نمیکند.
سند شماره )(67

خیلی محرمانه
تاریخ 26 :سپتامبر  1979ـ  4مهر 58
از:آژانس بینالمللی ارتباطات ـ آر .تی .کوران برای :وزارت خارجه ـ آقای هارولد اچ .ساندرز
موضوع :ارتباط دیپلماسی عمومی بین ایاالت متحده و ایران )اـکتبر  1979ـ فوریه (1980
براساس گفتگوهای انجام شده در محل دفتر شما در  7سپتامبر ٬آژانس بینالمللی ارتباطات توافق
دارد که برخی تحقیقات محتاطانه در زمینه فرصتهای اضافی برای ارتباط بین ایاالت متحده و ایران در
محدوده دیپلماسی عمومی در  4یا  5ماه آینده در برنامه قرار گیرد.
ما تالش خواهیم کرد تا به عنوان یک اقدام راهگشا حلقههای ارتباطی نهادی یعنی مفهومی از ارتباط
ـکه در  7سپتامبر مورد تأیید قرار گرفت را تقویت نماییم .این حلقههای ارتباطی بر روی جریان روابط دو
طرفه تأـکید خواهد کرد .در این فرصت بایستی تشخیص داده شود که توسعه آنها بستگی به ایجاد یک جو
اعتماد واحترام دارد.در مراحل اولیه روابط شخصی توسعه یافته دوستانه و با تفاهم شخص با شخص مهم
میباشند .از طریق این ارتباطات شخصی حلقههای ارتباطی نهادی دقیقًا معین میتواند به وجود آید که به
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نوبه خودش میتواند روابط دوجانبه بیشتری به بار آورد .زمینههای احتمالی برای آغاز یا تجدید بنای
تماس شامل ایرانشناسی ٬روابط انسانی ٬علوم طبیعی تدریس انگلیسی و تربیت بدنی میباشند.
برنامههای دیدار ایرانیان از ایاالت متحده هنوز ادامه دارد ٬ولیکن به سبکی سطح پائین و نسبتًا کم
است و فعًال محدود به کار کمیسیون فولبرایت میباشد .ایاالت متحده بایستی حمایت مالی خودش را از
این عملیات به عنوان یک رابطه نهادی )دانشگاهی( اصلی و خوب بنیان نهاده شده بین مدرسین خصوصی
و عمومی و نهادها در هر دو کشور حفظ نماید .بصورتی مشابه فعالیتهای برنامهریزی شده ٬دید روشن
انستیتوی آمریکایی مطالعات ایران بایستی پرورش داده شود .ما در محدوده این روش کلی و در پاسخ به
توصیههای کاردار و مأمور امور عمومی ) (PUBLIC AFFAIRSو در صورتی که مقامات ایرانی روشن
سازند که عالقه ما به روابط افزایش یافته دوجانبه است ٬مبانی زیر را برای برخی ابتکارات مهار زده شده
ـکه ممکن است مورد توجه قرار گیرند خواهیمآزمود:
1ـ دیدار متخصصین و شخصیتهای اجتماعی دقیقًا انتخاب شده از ایران را پیشنهاد کنید .هر وقتیکه
امکان پذیر بود دیدارها به صورت خصوصی ترتیب داده خواهد شد .اشخاص بایستی نسبت به ایران
امروز اعتبار و بستگی داشته باشند.
2ـ دعوت از متخصصین اسالمی ایرانی و احتماًال شخصیتهای مذهبی ایران به جشنهای سـالگرد
هجرت در ایاالت متحده را باال ببرید .برنامههای دیدار بایستی شامل نمایندگان مشابهی از دیگر جوامع
اسالمی نیز باشد تا بر ماهیت چند ملیتی بودن مراسم تأـکید داشته باشد .هدایت و سرپرستی برنامهها که
یک نقش اساسی بازی میکند بایستی به طور خصوصی با کمیته سالگرد هجرت ترتیب داده شود.
3ـ با مؤسسات خصوصی از قبیل بنیاد جانسون یا سمینارهای دانشگاهی از جمله مرکز شرق ـ غرب
وارد مذاـکره شوید تا گروههای از متخصصین ایرانی را به ایاالت متحده بیاورند که موضوعات غیر جدلی
را مورد بحث قرار دهند .جلسات ترجیحًا بایستی چند ملیتی بـاشند .زمـینههای احـتمالی ادبـیات٬
نویسندگی خالق یا بصورت اصولیتر توسعه کتابخانه و علوم کتابخانهای میباشد.
4ـ با چند مشاور و راهنمای دانشجویان خارجی که دقیقًا انتخاب شدهاند و از دانشگاههایی هستند
ـکه در اداره دانشجویان اسالمی و ایرانی خبره و ماهر میباشند همکاری کنید تا:
الف :در این دوره تغییرات در ایران نیازهای پدید آمده و گرایشات دانشجویان ایرانی را ارزیابی
نمایید.
ب :در پی برنامههایی برای یک کنفرانس دانشجویی احتمالی یا دیگر انواع بحث و گفتگو در ایاالت
متحده و در زمانی مساعد در آینده باشید.
5ــ در جستجوی مؤسسات آموزشی آمریکایی باشید که در ارتباطات یا حمایت از دیگر عملیات
مبادله آموزشی در کشورهای جهان سوم از قبیل فعالیتهای دانشگاه نبراسکا )اوهاما( در پاـکستان شرکت
میجویند و نیز در پی امکانات دعوت از دانشجویان یا دانشگاهیان ایرانی برای شرکت جستن در چنان
سمینارهایی یا پروژههایی باشید که اندیشه روشنفکری و تماس مداوم را پرورش میدهند.
6ـ افزایش تدریس انگلیسی فعلی آژانس بینالمللی ارتباطات ٬انجمن ایران و آمریکا و مؤسسات
فرهنگی را به این شرط که ادعاهای اداری برای خسارتهای قبلی و مصادرات توسط مقامات ایرانی قبول
شود مورد بررسی قرار دهید.
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7ـ نسبت به موقعیتها برای دعوت از ایرانیان به شرکت جستن در برنامههای مبادله بـین مـناطق
خصوصًا برنامههای رسانههای گروهی هوشیار باشید.
تذکر :رادیو صدای آمریکا درنظر دارد زمان پخش برنامههای فارسی خود برای ایران را در اول سال
جدید یکساعت افزایش دهد .این رادیو یک برنامه نیم ساعته در صبحها اضافه خواهد نمود که خبر و
مطالب خبری پخش خواهد کرد و نیم ساعت به اول برنامه نیمساعته عصرهایش اضافه خواهد نمود.
برنامه افزایش یافته عصر موقعیتی بهتر برای پوشش عمیقتر و موضوعات فرهنگی میسر خواهد نمود.
مسائل مورد نظر شامل :وقایع ایران خارج از گردونه سیاسی٬یک سری مطالب در مورد مطالعات و
مراـکز اسالمی ایرانی در ایاالت متحده ٬و مصاحبهها با محققین آمریکایی و ایران شناسان و چهرههای
اجتماعی مناسب که نماینده طیف وسیعی از نظرات سیاسی و سیاست خارجی هستند ٬میباشد.
سند شماره )(68
سری
تاریخ 27 :سپتامبر  1979ـ  5مهر 1358
به :وزارت امور خارجه ـ واشنگتن دی .سی
از :هیئت نمایندگی آمریکا در سازمان ملل متحد
موضوع :یادداشت مکالمه بین ونس و سونودا )وزیر امور خارجه ژاپن در مجمع عمومی ملل متحد
1ـ )تمامی متن سری است(
2ـ شرح زیر قسمتی از مذاـکرات دوجانبه سونودا و ونس ٬در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در
تاریخ  26سپتامبر درباره ایران است .سونودا آن گاه مکالمهای را نقل کرد که وی دو روز قبل با وزیر امور
خارجه ایران داشته است .سونودا گفت که روابط بین ژاپن و ایران بسیار خوب است و او به وزیر امور
خارجه ایران گفت که ژاپن حاضر است درکوششهای ملت سازی ایران شرکت کند .در عین حال او به وزیر
امور خارجه ایران گفت که ایران نیاز به همکاری با آمریکا و سایرین رادارد وپیشنهاد کرد که آنها با ایاالت
متحده مذاـکره کنند .وزیر امور خارجه ایران پاسخ داد که ایران قصد ندارد همکاری با غرب را کنار بگذارد
و اینکه در موقع مناسب با ما مذاـکره خواهد کرد.
وزیر امور خارجه آمریکا قدردانی خود را به سونودا بخاطر اظهاراتش به وزیر امور خارجه ایران بیان
داشت و خاطرنشان ساخت که هفته آینده وی با وزیر امور خارجه ایران در نیویورک مالقات خواهد کرد.
نیویورک
سونودا گفت او از مالقات با وزیر امور خارجه ایران تحت تأثیر قرار گرفته و احساس کردهاست که او
یک مرد جدی است .پایان متن.
ونس

سند شماره )(69

خیلی محرمانه
تاریخ 1 :اـکتبر  1979ـ  9مهر 58
به :وزارت خارجه ـ واشنگتن
از :سفارت آمریکا ـ تهران
موضوع :مذاـکرات دوجانبه با وزیر امور خارجه ایران
1ـ تمام متن خیلی محرمانه
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2ـ شما در زمانی با یزدی مالقات میکنید که ممکن است نقطه عطف مهمی را در امور داخلی ایران
ایجاد کند .در عین حالی که برای هر ناظری مهم است تا از قضاوتهای عجوالنه در مورد این وضعیت
اجتناب ورزد ولی دوری جستن از این نتیجه گیری سخت است که روحانیون در حالتی هستند تا بالقوه
هرگونه و یا تمام مخالفین طرحهایشان برای ایجاد یک کشوری که اساسًا وسیله روحانیون اداره شود را از
سر راه بردارند و اسالم به عنوان ایدئولوژی و احتماًال حزب جمهوری اسالمی فراهم آورنده دستگاه
حزبی کنترل کننده باشند.
الف :شورش کردها به طریقی سرکوب شدهاست تا درس عبرتی باشد برای دیگر اقلیتها.
ب:جبهه دمکراتیک ملی ورهبریت آن مارک ضد انقالبی خوردهاند و به دیگر عناصر مخالف بصورت
مشابهی اخطار شدهاست.
ج :یک شورای کنترل شده وسیله روحانیت در حال انجام یک بررسی کامل بر روی قانون اساسی
است که به نظر میرسد به کنترل اسالمی ـ شیعی بر دستگاه دولت رسمیت دهد.
د :علیرغم صحبت از عفو ٬اعدامها ادامه دارد؛ حتی در مورد جنایتکاران عادی .به نظر میرسد که قم
مصمم است تا از هر گونه نمایش بخشش یا دلسوزی قضایی خودداری کند.
ه :رئیس سپاه پاسداران که به وسیله انقالب به وجود آمده به تازگی پست وزارت دفاع را به دست
ـگرفته است.
و :خلع نزیه ازمدیریت عامل شرکت نفت یک نشانه عمومی قوی و مهم برای غیر روحانیون ازتصمیم
قم به اجتناب از هر گونه کاهش کنترل آن بر چیزهایی است که اهمیت دارند ٬از جمله بخش نفت.
ز :نوعی از واهمه و نگرانی در مورد یک توطئه منتسب به مطبوعات غربی بر علیه انقالب ایران وجود
دارد) .اـکنون هیچ روزنامهنگار آمریکایی در اینجا اقامت ندارد(.
ح :ایاالت متحده همچنان به خاطر همکاری وسیعش با صهیونیسم بینالمللی در از بـین بـردن
امیدهای فلسطینیها٬به وسیله خمینی مورد تقبیح قرار میگیرد ٬در حقیقت به نظر میآید خمینی خودش و
انقالب را به این صورت میبیند که در حال تبدیل شدن به یک نیروی واقعی متحد کننده در تمام منطقه
برای مبارزه در جهت حقوق فلسطینیها میباشند.
3ـ مطالب بیشتری وجوددارد لیکن کافی است که بر این نکته تأـکید کنیم که در حال حاضر روحانیون
در اوج تفوق و برتری قراردارند .به نظر میآید چیزی وجود نداشته باشد که از محکم کردن کنترل سیاسی
آنان در ساخت رو به رشد قانون اساسی جلوگیری کند ـ ـ نه ارتش ٬نه بختیار از پاریس ٬نه فقدان بازدهی
مورد نظر از انقالب ٬و نه بازرگان و دیگر میانهروها در دولت موقت ایران) .در مطبوعات امروز از بازرگان
در یک مصاحبه با اوریانا فاالچی نقل قول شد که گفته بود ” ...از نقطه نظر رسمی دولت کشور را اداره
میکند ولی از لحاظ ایدئولوژیکی و انقالبی خمینی و شوراهایش کشور را کنترل میکنند حقیقتًا راست
است“.
4ـ چیزی که میتواند این گرایش را متوقف سازد )ولی با گذشت زمان( درک وسیعتری) ٬از آنچه
اـکنون وجود دارد( از مشکالت اداره جامعهای چند حزبی و یک اقتصاد نسبتًا مدرنیزه مثل اقتصاد ایران با
ادراـکات مذهبی که به نظر میآید جای کمی برای شرکت عناصر غیر مذهبی این کشور باقی میگذارد٬
باشد.
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5ــ سؤال این است که آیا خمینی اصًال از این کار استقبال میکند و به لحاظ آن نتایج رضایتبخش
نیستند .حتی اـگر او چنین کند ٬یک سؤال واقعی وجود دارد که آیا او میتواند بر یک جریان مهم که اـکنون
جاری است و مالزمینش در قم که از تمام جهات حتی از او سرسخت تر هستند غلبه کند.
6ـ پاسخ ساده این است که یک جریان تسلیمناپذیر وجود دارد که نیروهای میانهرو را از دور خارج
میکند و سرانجام بازرگان را با روشی که در مورد نزیه در شرکت ملی نفت اعمال شد از مقامشخلع
مینماید.
7ـ من زیاد مطمئن نیستم .من از ماه قبل زمینه خیلی کمتری برای خوشبینی مییابم ٬ولی خمینی از
نظر سیاسی ناپخته نیست و وی به همان ترتیبی که درجستجوی چیزی است که برایش اهمیت دارد ممکن
است هنوز احتیاج به نوعی از همکاری با میانهروها را )ـکه بازرگان به صورتی ضعیف ولی بازیگرانه
همچنان نمایانگر آن است( برای اطمینان یافتن از ثبات سیاسی مداوم در نماید و این برتری اسالم در
ساخت اجتماعی و سیاسی آینده ایران میباشد.
8ــ شما میتوانید از یزدی سؤال کنید که وی گرایشات آتی را در این منطقه چگونه میبینید .او یک
معتقد با ایمان است .یک انقالبی که مثل هر کس دیگری در دولت موقت ایران به خمینی نزدیک است ولی
میتواند احتیاج به متعادل ساختن ایدهآلهایش را با واقعیتها درک کند .او خیلی برای من صحبت کرده
است و من آماده هستم تا صحبتهایش را باور کنم .گفتگوی شما با او که اولین تماس سطح باالیی است که
ما با رهبریت انقالبی داشتهایم برای مقاصد ما در اینجا اهمیتی حیاتی دارد .در تأیید این موضوع برای او٬
ـکه ما واقعیتهای جدید ایران را قبول مینماییم و فیالواقع ما آرزو داریم ایران در توسعه نهادهای دولتیش
موفق باشد٬یزدی همچنین بایستی بداند که ما از سختگیری و عدم وجود جنبه انسانی درانقالب که به نظر
میآید توجه کمی به حقوق یا منافع عناصر میانهروتر در ایران امروز مینماید ٬ناراحت هستیم .خمینی
اهمیت زیادی برای وجهه ایران در ایاالت متحده قائل نیست ولی دیگرانی از قبیل یزدی هستند که این
اهمیت را قائل هستند.
سند شماره )(70

سری
به :وزیر امور خارجه ٬واشنگتن ـ فوری

تاریخ 14 :اـکتبر  1979ـ  12مهر 58
از :هیئت نمایندگی آمریکا در نیویورک
رونوشت به :سفارت آمریکا در تهران ـ فوری
ـگزارشگر:ساندرز ـ معاون وزیر امور خارجه آمریکا
موضوع :مالقات ساندرز معاون وزارت امور خارجه با یزدی وزیر امور خارجه )ایران(
1ـ )تمامی متن سری است(
2ـ درمالقاتی در عصر روز سوم اـکتبر و به دنبال مالقات وزیر بایزدی ٬ساندرز معاون وزارت خارجه
با او و همراهان او مدت دو ساعت درباره وضع روابط آمریکا و ایران بحث کرد .وقت زیادی در مرور
ـگناهان ما در گذشته و ناتوانی حقیقی ما در درک ماهیت انقالب اسالمی سپری شد .ساندرز کوشید تا به
یزدی چشمانداز یک سلسله مناسبات جدید آمریکا و ایران براساس واقعیات کنونی و آیندهای که ما
میتوانیم در آن همکاری داشته باشیم را نشان دهد ٬ولی موفق نشد.
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3ـ یزدی مطلب را روشن کرد و گفت که او احساس میکند که جهانبینی آمریکا که منجر به پشتیبانی
آمریکا از شاه شدهاست ٬کار ما را برای پذیرفتن انقالب اسالمی ٬به ویژه زیانهای مادی که از نظر از دست
بازار مهم اسلحه متوجه ایاالت متحده شدهاست٬دشوار میکند.
4ـ او اصرار کرد که با ایران باید براساس برابری و احترام رفتار کرد و هر گونه برداشتی درباره حقوق
بشر یا مسائل دیگری که این اندیشه را القا کند که ما )آمریکا ـ م( به ایران دیکته میکنیم ٬باید مهار شود ٬که
او بار دیگر نسبت به اداره قراردادهای نظامی و بازرگانی حساسیت ویژهای نشان داد و گفت که ممکن
است توطئهای علیه ایران در کار باشد .او درباره این مسائل زیاد در جریان کار نبود و در نتیجه دالئلی که
میآورد بسیار سادهلوحانه بود .علیرغم تندی موضع یزدی ٬مذاـکرات بسیار راحت و صریح و از نظر
جهتگیری به شکل مثبتی جریان پیدا میکرد و شاید اـگریزدی نشانهای ازتغییر روش نشان نمیداد ممکن
بود فرهنگ و آـگاه از روش ایاالت متحده قدردانیـکرده و ما را صمیمی و با حسن نیت توصیف میکردند.
5ــ ساندرز سه مسئله مربوط به رابطه دوجانبه را در پایان بحث کلی پیش کشید:
)الف( :لزوم حل و فصل مسئله تأسیسات نظامی و دارایی آمریکا در ایران .یزدی به سرعت موافقت
ـکرد که این موضوع باید بدون تأخیر انجام گیرد و هنگامی که ساندرز پیشنهاد کرد که یک کمیته مشترک
ایران و آمریکا تشکیل شود ٬یزدی گفت که او معتقد است که یک چنین کمیتهای اخیرًا تشکیل شدهاست و
از جانب ایران وزارت امور خارجه و شورای انقالب و دفتر دادستانی و چند واحد دیگر در آن عضویت
دارند .ساندرز پیشنهاد کرد که این کمیته میتواند برای حل مسائل ٬مورد به مورد بررسی کند .اـگر یک
چنین کمیتهای هنوز برقرار نشدهاست سفارت باید مسئله را با وزارت امور خارجه دنبال کند تا موافقت
یزدی بمورد اجرا گذاشته شود.
)ب( :مسئله شیبانی .ساندرز تقاضای آزادی شیبانی را کرد .و خاطرنشان ساخت که این امر در جو
ـکار اثرمثبت خواهدداشت.یزدی گفت که وی بادادستان کل دراین مورد صحبت کردهاست ولی دادستان
ـکل به نظریات او اعتنایی نکرده است .ما قدردانی خود را از آنچه که یزدی در مورد مسئله شیبانی انجام
داده بود ابراز داشته و اظهار امیدواری کردیم که او همچنان در مورد این مسئله کمک کند ٬تعهدی داده
نشد.
)ج( :بهائیان .ساندرز نگرانیهای بهائیان آمریکایی را توصیف کرده و از یزدی پرسید که آیا مطلبی
دارید که ما به آمریکاییان بگوییم تا نگرانیهای آنها درباره بهائیان عادی در ایران برطرف شود .ما احساس
ـکردیم که اوضاع برای سایر اقلیتها بهبود یافته و توانستیم به آمریکاییان اطمینان دهیم که یهودیان و
دیگران مورد بدرفتاری قرار نمیگیرند .ما میل داریم همان کار را برای بهائیان انـجام دهـیم .یـزدی
احساسات ایرانیان را درباره بهائیان دورهوار مرور کرد ..او گفت بعضی از بهائیان در خدمت شاه بودهاند و
به خاطر جنایات خود مجازات خواهند شد ولی بهائیان عادی تحت تعقیب قرار نخواهند گرفت بلکه طبق
قوانین ایران از آنها حمایت خواهد شد.
ونس
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سند شماره )(71

سری
به:وزارت خارجه ـ واشنگتن

تاریخ 4 :اـکتبر  1979ـ  12مهر 58
از :هیئت نمایندگی ایاالت متحده در نیویورک
رونوشت به :سفارت آمریکا ـ تهران
موضوع :مالقات وزیر با یزدی وزیر امور خارجه
1ـ تمام متن سری است.
2ـ در  3اـکتبر وزیر برای یک ساعت با یزدی که به وسیله آـگاه ٬کاردار ٬منصور فرهنگ و بایندر
)یادداشت بردارنده( همراهی میشد مالقات کرد .وزیر به وسیله مک هنری ٬نیوسام ٬ساندرز ٬سیک و
پرشت )یادداشت بردارنده( همراهی میشد.
3ـ لحن یزدی علیرغم اظهار نظرهای گاه به گاه درباره تمایل ایران برای روابط دوستانه درطول گفتگو
غیر دوستانه ٬عصبانی کننده و حاـکی ازعدم اعتمادبود.او باسؤال ازوزیر دراینمورد که آیاایاالت متحده
تغییرات در ایران را قبول کرده است یا خبر شروع به صحبت کرد .وزیر پاسخ داد که ما تالش کردهایم و
ـکردیم که این موضوع را در پارهای از بیانیههای رسمی روشن کنیم .ما برای رهبران ایران آرزوی موفقیت
ـکردهایم و فرمهای مشخصی از همکاری را آغاز نمودهایم.و ما آماده بودهایم تا چنانچه ایران مایل بود از
این هم جلوتر برویم.ما خواهان این بودیم که در مبارزه بر علیه عدم اعتمادی که وجود داشته و در
فراموش کردن گذشته به ایران بپیوندیم .ما مایل بودیم تا در جهت یک رابطه جدید به جلو برویم.
4ـ یزدی گفت این نظرات در گذشته به وسیله کاردارهای ما برای او نقل شده بودند .او احساس میکرد
ـکه ماواقعًا هنوز واقعیت ایران جدید را نفهمیده و قبول نکردهایم .او به گفتگوی لینگن با وزیر کشور)ایران(
به عنوان مداخله بیجا در امور داخلی ایران اشاره کرد و سؤال کرد چرا ایاالت متحده دست به چنین
ـکارهایی میزند .وزیر پاسخ داد که مایل بودیم نگرانیهای خودمان را ابراز نماییم .ما امیدوار بودیم که
بتوانیم چیزی را که حس میکردیم به طور خصوصی بگوییم .ما از همین طریق نزدیک شدن از طرف
ایرانیانی که نگرانیهایی راجع به ایاالت متحده دارند استقبال میکنیم .هـیچکدام از طـرفین نـبایستی
احساس کنند که مجبور است به مطبوعات مراجعه نماید .بحثهای آزاد و خصوصی جزئی از دوستی واقعی
میباشند.
5ــ یزدی با انتقاد از نظرات ایاالت متحده در مورد قصد ایران برای حمایت از قطعنامه کـنفرانس
غیرمتعهدها در مورد صهیونیسم و نژادپرستی به صحبت ادامه داد .او سؤال کرد ٬چرا شما از اسرائیل دفاع
میکنید؟ برخوردهای غیردوستانه مشابه دیگری نیز از جانب ایاالت متحده وجود داشتهاست .در این
موقع یزدی شروع به اقامه مشکالتی نمود که وی با ایاالت متحده داشتهاست.
6ـ اولین موضوع قراردادهای نظامی و طرز نگهداری تنخواه گردان بود .ایران  3 MOUفوریه را که
برایش مشکالت عظیمی به وجود آورده بود نپذیرفت .ما نیاز به این داشتیم که گذشته را و قراردادهای
نظامی را از بین ببریم .وزیر گفت ما آماده شدیم که اینکار را همین فردا در یک مالقات با مقامات وزارت
امور خارجه و  DODانجام دهیم.
7ـ یزدی سؤال کرد که سیاست ایاالت متحده در مورد قراردادهای نظامی چه بودهاست.او گفت که
ایران از  1968به این طرف هیچ صورتحسابی دریافت نکردهاست و شکایت کرد که ناوشکنها بدون
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مراجعه به ایران برای بحث بر سر قیمت قراردادشان فسخ شدهاست .ایران نمیداند چه مقداری متحمل
مخارج شدهاست .یزدی سؤال کرد سیاست ایاالت متحده در مورد آزاد کردن لوازم طبقهبندی شده چه
هست.
8ــ وزیر گفت سیاست ما اساسًا فروش آنچه است که ایران نیاز دارد .اـگر موارد خاصی وجود داشته
باشد ما آنها را مورد بررسی قرار خواهیم داد .ممکن است مشکالتی در مورد لوازم یدکی طبقهبندی شده
وجود داشته باشد ولی ما مایل بودیم که هر کدام را بر یک اساس مورد به مورد تحت بررسی قرار دهیم.
وزیر گفت به ما اجازه دهید تا در هر مورد مشکل را مجزا و بررسی کنیم .بایندر مشکل نوارهای کامپیوتر
برای برنامه هواپیماهای  14ــاف را مطرح کرد که هیچکس در جلسه با آن آشنایی نداشت.
9ـ وزیر اظهار داشت که هر مورد فروش تجهیزات نظامی موضوع یک قرارداد دوجانبه است که آن را
بدون اجازه قبلی ایاالت متحده به کشورهای ثالث انتقال ندهند .یزدی به سرعت اشاره کرد که ایران آن
قراردادها را پذیرفته است.
10ـ دومین موضوعی که به وسیله یزدی مطرح شد مشکالت قراردادهای تجارتی خـصوصی و
دادگاههای ایاالت متحده بود.
 11ـ وزیر گفت زمانی که موضوعات در دادگاهها مطرح شوند بایستی بر طبق جریانات حقوقی در
مورد آنهاتصمیم گرفته شود .ماخوشوقت خواهیم شد که با ایرانیها مشاوره و تبادل نظر نماییم ولی حدود
عملی در مورد کاری که میتوانیم انجام دهیم وجود دارد .یزدی درخواست توجیه دادگاهها به وسیله
دولت ایاالت متحده را نمود و اشاره کرد که اـگر دولت ایاالت متحده در اقدامات مربوط دخالت ننماید
ایران ممکن است سرمایهـگذاریهایش را بدون امنیت بداند .بحث قابل توجهی در باب موارد معلق وجود
داشت ویزدی با درخواست برای یک سیاست همه جانبه از طرف دولت ایاالت متحده نسبت به برخورد با
اختالف بازرگانی به بحث خاتمه داد .نیوسام گفت که وی تالش کرد تا برای شرکتهای آمریکایی سودمند
باشد و چندین نمونه را ارائه داد .او اظهار داشت که ایرانیها خودشان در یک بیانیه رسمی اعالم کنند٬
چگونه میخواهند که شرکتهای آمریکایی اقدام کنند.
12ـ سومین موضوع وضعیت ایرانیانی بود که در ایران مرتکب جنایت شده و به ایاالت متحده فرار
ـکردهاند .یزدی مورد رزمی ٬یک افسر پلیس را که در لسآنجلس است اقامه کرد .ایاالت متحده بایستی
راهی برای فرستادن او به ایران جهت محاـکمه پیدا نماید.یزدی سپس مورد دوایرانی که با پول دزدیده شده
به لسآنجلس فرار کردهاند را مطرح کرد.وزیر این قسمت از بحث را با گفتن این موضوع به پایان رساند که
ما سیاستها و اقدامات خودمان را با دادستان کل مورد بررسی قرار میدهیم تا ببینم آیا میتوانیم سودمند
باشیم.
 13ـ یزدی در چهارمین موضوع به مالقاتهایی که برخی آمریکاییها در مکزیکو با شاه داشتهاند اشاره
ـکرد .وزیر پاسخ داد که آمریکاییها آزاد هستند تا با شاه مالقات کنند و دولت ایاالت متحده نمیتواند در
این مورد کاری انجام دهد.یزدی سیاست ما را در مورد شاه جویا شد .وزیر گفت.روشن است .ما به او
ـگفتهایم دراین زمان ما فکر نمیکنیم که وی به ایاالت متحده بیاید .ما قادرنیستیم آنچه را که درآینده پیش
میآید بگوئیم.
14ـ موضوع پنجم رسانههای آمریکا و برخورد بد آنها با ایران بود .وزیر گفت بهترین راه برای کنترل
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رسانهها این است که نیوسام را به ایران بفرستیم تا با صراحت با آنها صحبت کند و به آنها فرصت دهد تا بد
و خوبی را که انقالب به وجود آورده است ببینند .علیرغم آنکه آنان خارج از ایران نگاه داشته شدند به
نوشتن ادامه میدهند و دیدگاهشان مسلمًا منفی خواهد بود .یزدی پرسید که آیا ما تالش کردهایم تا
مطبوعات راتوجیه نماییم .وزیر خطوط اصلی بیانیههایی را که ما در مورد ایران صادر کردهایم مطرح کرد
و گفت روش ما این نیست که شرایط ایران را برای مطبوعات ایاالت متحده تشریح نماییم .نیوسام اضافه
ـکرد که یکی ازمشکلترین سؤاالت عدل اسالمی است.این یک موضوع حساس است و تا زمانی که وجود
دارد جنبههای مثبت انقالب محو میشود .این گفته یزدی را به دفاع از محاـکمات و اعدامهایی کشانید که
 600جان را گرفتهاست .او گفت اعدامهای بیشتری وجود خواهد داشت .او انقالب را به عنوان یکی از
پاـکیزهترین انقالبات دنیا معرفی کرد و به صورت تندی از مطبوعات و دولت ایاالت متحده برای قصور
آنها در انتقاد از ظلمهای زمان شاه انتقاد کرد.
15ــ وزیر از یزدی پرسید سیاست ایران نسبت به ایاالت متحده چیست .یزدی پاسخ داد سیاست
ایران داشتن روابط دوستانه بر اساس احترام دوجانبه و مساوات میباشد .او گفت ما نمیتوانیم یک رفتار
قیموار را تحمل کنیم .ما نمیتوانیم برخوردهای گذشته را تحمل کنیم .قبول کردن انقالب به وسیله شما
بایستی به برخی اقدامات قابل لمس بدل شود .ما برای موضع خودمان مبارزه کردهایم و قصد نداریم
رفتارمان را عوض کنیم .او به اسنادی که همکاری ایاالت متحده با ساواـک و دیگر گروههای زمان شاه را
نشان میدهند اشاراتی کرد .وزیر پاسخ داد تا جایی که روابط دوستانه براساس احترام دوجانبه ومساوات
مورد نظر باشند ما توافق کامل داریم.
16ـ موضوع بعدی در لیست یزدی تقاضای صادرکنندگان آمریکایی برای پرداخت  100درصد
اعتبارات اسنادی بود .به نظر نمیرسید که وی در مورد این موضوع به خوبی توجیه شده باشد و زیاد بر
روی آن تأـکید نکرد ٬ولی اشاره کرد که چنانچه ایاالت متحده سیاستی منفی اتخاذ نمودایران به همان نوع
پاسخ خواهد داد.
17ـ گفتگو سپس در دنبال سؤاالت زیاد در زمینه لوازم نظامی کشانیده شد که وزیراطمینان داد که ما
آمادهایم تا این موضوعات را از هم جدا کنیم و موارد مشکل را با رضایت دوجانبه حل کنیم.
18ـ یزدی از وزیر راجع به سیاست ایاالت متحده در مورد خلیج فارس سؤال کرد .وزیر گفت ما
میخواهیم با کشورهای منطقه همکاری کنیم و روابط خوبی با آنها داشته باشیم ٬رابطه تجارتی را حفظ
ـکنیم و آنها را به گونه و زمانی که مایل هستند یاری دهیم .ما استقالل و حق آنها برای طرح یک جریان
سیاسی مطابق با اصولشان را به رسمیت میشناسیم .یزدی سؤال کرد آیا ایاالت متحده مسئول ابتکار
اخیر عمان برای تحریک اقدامات منطقهای بودهاست .وزیر در مورد ابتکار ناآشنا بود و گفت که ما مطمئنًا
عمانیها را تحریک نکردهایم .هنگامی که ما در مورد برنامههایشان بیشتر آـگاهی پیدا کنیم اـگر از آنها
)برنامهها( خوشمان بیاید ممکن است نظرات مساعدی ابراز نماییم.
19ـ یزدی راجع به نیروی واـکنش سریع سؤال کرد .وزیر گفت این نیرو موضوع فکری بود که به دهه
 1960برمیگردد که براساس آن یک تصادف محتملالوقوع نظامی به وظایفی از آن قبیل که ناتو دارد
محدود نمیشود ٬بلکه این نیرو در دنیا و در هر جایی که الزم باشد برای دفاع از منافع ایاالت متحده در
دسترس خواهد بود .این نیرو مستقیمًا به خلیج فارس مربوط نمیشود .یزدی سؤال کرد آیا این نیرو
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مستقیمًا به انقالب ایران مرتبط میشود ٬وزیر گفت ابدًا هیچگونه ارتباطی وجود ندارد.
20ـ یزدی راجع به سیاست ایاالت متحده در مورد کردها سؤال کرد .وزیر گفت این موضوع هیچ
ربطی به ما ندارد .ما درگیر این جریان نبودهایم و هیچ نقشی در اختالف نداریم .یزدی راجع به مداخله
اسرائیل سؤال کرد .وزیر گفت ما هیچ چیز راجع به درگیری اسرائیل در این موضوع نمیدانیم .این مشکل
مردم ایران است که با آن درگیر شوند نه برای خارجیان .یزدی سؤال کرد که اـگر اسرائیل درگیری داشته
باشد نحوه برخورد ایاالت متحده چه خواهد بود .وزیر گفت ما هیچگونه اطالعی نداریم که یک چنین
موضوعی وجود داشته باشد ٬در هر حال زمانی که ما اقدامات اسرائیل را رد کردیم )مثًال در لبـنان(
نظراتمان را مشخص نمودیم.
21ـ یزدی گفت که ایرانیها اطالعاتی دارند مبتنی بر اینکه عراقیها در کردستان و خوزستان درگیر
بودهاند .چند عراقی اعدام شدهاند و دیگران در زندان هستند.روابط ایاالت متحده بـا عـراق چگـونه
بودهاست؟ وزیر گفت روابط ما با عراق خیلی خوب نبوده است .ما به آنهاگفتهایم که مایل هستیم روابطمان
را بهبود بخشیم ولی عراقیها پاسخ ندادهاند.
22ـ نیوسام گفت ایاالت متحده قطعًا هیچگونه قصدی برای درگیر شدن در امور داخلی ایران ندارد.
اـگر ایران چنان مدرکی دارد بایستی بدون هیچگونه تردیدی ادعاها و مطالب را با ما در میان بگذارد تا
بتوانیم موضوع را روشن کنیم.یزدی پرسید آیا امکان دارد آمریکاییها بدون اطالع وزیر درگیر شده باشند.
وزیر گفت آنکار برای کارمندان دولت امکان پذیر نبوده است .ما بایستی در مورد هر گونه طرحی برای
چنان درگیری مطلع باشیم و هیچگونه طرحی وجود ندارد .چنان اقدامات از جانب شهروندانی که در
دستگاه دولت نیستند با قانون ایاالت متحده متناقض میباشد.
23ـ یزدی گفت ایرانیها نسبت به آقای ـکیسینجر و مسافرتهایش به مکزیک برای دیدن شاه و ارتباط
احتمالی آن با مشکالت داخلی ایران مشکوک هستند.وزیر گفت؛ آیا ما با ـکیسینجر درموردمسافرتهایش
به مکزیک در تماس نبودهایم ؟البته ما با ـکیسینجر درمورد شاه صحبت کردیم ولی هیچگونه بحثی ازتوطئه
بر علیه ایران وجود نداشت.
سند شماره )(72

خیلی محرمانه
تاریخ 4 :اـکتبر  1979ـ  12مهر 1358
به:آژانس بینالمللی ارتباطات آمریکا در واشنگتن
از :سفارت آمریکا ـ تهران
موضوع :مالقات مأمور روابط عمومی با دکتر بهزاد نیا رئیس قسمت مطبوعات وزارت ارشاد ملی
1ـ دکتر بهزادنیا درابتدای مالقات ما در دفتر خود در نتیجه چندین فقره قطع مکالمات ٬کوفته و خسته
و حواس پرت به نظر میرسید .معذالک بمحض اینکه بحث ما به طور کامل به غلطک افتاد او صمیمیت
فزایندهای از خود نشان داد و به سالهایی که در ایاالت متحده بوده و به شغل پزشکی مشغول بود و
مناسبات نرمی که او با بیماران و همکاران و همسایگان داشته اشاره کرد.
2ـ من با تذکر این نکته که برای اعتراض یا مداخله در امور ایران نیامدهام گفتگو را آغاز کـردم.
اتهامات
عکسالعمل او کامًال نشان میداد که او اشاره مرا به بحث کاردار ما با صباغیان وزیر کشور و
ِ
بیمورد بعدی علیه کاردار که در مطبوعات ایران منعکس شد ٬کامًال درک کردهاست.
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3ـ من درباره اخراج روزنامهنگاران آمریکایی اظهار نگرانی کردم و گفتم که در حال حاضر هیچ
خبرنگار مقیم آمریکایی در ایران ) ACCREDITEاـکردیته( نشده است .من درباره سـیاست اداره او
توضیحاتی خواستم و خاطرنشان ساختم که اخیرًا در مطبوعات اشارههایی به ”خبرگزاریهای خارجی
ممنوعه“ نشده است .او اصرار داشت که هیچ سازمان خبرگزاری به عنوان سازمان ممنوع نشده است ٬بلکه
تنها افرادی که در دادن گزارشهای دروغ مقصر شناخته شدهاندممنوعالورود اعالم شدهاند .من آن گاه از او
پرسیدم که آیا او تصور میکند اخراج خبرنگاران به بهبود گزارشها درباره ایران کمک خواهد کرد یا خیر؟
او گفت خیر ولی افزود که او راه دیگری درپیش ندارد .آنگاه من به او درباره جلسات گزارش وزارت امور
خارجه و ـکاخ سفید برای خبرنگاران تذکر دادم و همچنین خدماتی را که مراـکـز مـطبوعاتی آژانس
بینالمللی ارتباطات آمریکا برای خبرنگاران خارجی انجام میدهد تشریح کردم .دکتر بهزادنیا موافقت
ـکرد که چنین گزارشگری و خدمات در بهبود دادن چهره ایران در خارج بیشتر از اخراج روزنامهنگاران
مؤثر خواهد بود .آن گاه با نهایت تأسف افزود ”مردمی که ما با آنها کار میکنیم این مطلب را درک
نمیکنند“.
4ـ دکتر بهزادنیا آن گاه نطق طوالنی و لجام گسیختهای علیه گزارشگریهای دروغ و خصمانه آغاز کرد
و نمونههای متناسبی ذـکر کرده و این اعتماد را ابراز داشت که چون آمریکاییها و آلمانیها متحمل خسارات
بازرگانی شده و از آنجایی که آنها مناسبات نزدیکی با شاه داشتهاند مطبوعات آلمانی و آمریکایی نسبت
به انقالب نظر مساعدی ندارند.
5ــ من از فرصت استفاده کرده این نظر را بیان داشتم که مطبوعات ایران چهره دروغینی از ایاالت
متحده و از سیاستهای آن ترسیم کردهاند و اینکه او و من مشکل مشابهی را در دست داریم .به عنوان نمونه
تحریفهایی را که از گفتگوی کاردار ما با صباغیان وزیر کشور به عمل آمده ذـکرکردم.اوموافقت کرد ووجه
تمایز بین نظریات افراد و حکومتها را مورد تأـکید قرارداد و گفت که او تا چه اندازه از آمریکاییها خوشش
میآید ٬معذالک او از اینکه ایاالت متحده به خانواده شاه و همکاران آنها پناهندگی داده است سخت
برآشفت .من خاطرنشان ساختم که خود او از همان مهماننوازی آمریکایی بهرهمند شده و به او یادآوری
ـکردم که او در بحثهای قبلی تشریح کرده بود که چگونه در جریان اقامتش در ایاالت متحده برای جلب
توجه عموم درباره ریزهـکاریهای شاه علنًا کار کرده است.
6ـ بحث یک ساعته ما با یک لحن صمیمانه پایان یافت؛ به طوری که دکتر بهزادنیا از من دعوت کرد تا
بار دیگر هر چه زودتر نزد او بیاییم و درباره مسئله گزارشگریهای بد که مورد عالقه هر دو ماست صحبت
ـکنیم.
7ـ اظهار نظر :من از بحث با دکتر بهزادنیا چنین تأثیری گرفتم که او نسبت به آمریکاییها نظر مساعد
دارد و درباره ایاالت متحده اطالعات فراوانی در اختیار دارد و از اینکه اـکنون ناـگزیر است برای تحکیم
انقالبی که او در جریان چند سال آخر رژیم شاه با شور و هیجان آن را پیش میبرد ٬در این زمینه و محیط
ـکار کند سرخورده است .من همچنین این تأثیر را به دست آوردم که او از عالقه خبرنگاران آمریکایی به
دادن گزارش درباره وقایع هیجانانگیز و فقدان همسنگری آنها نسبت به اسالم و انقالب ایران سخت در
ـگریوز
زحمت و سر خورده است.

استعمار سیاسی آمریکا  321

سند شماره )(73

سری
تاریخ 6 :اـکتبر  79ـ  14مهر 1358
به :سفارت آمریکا ـ تهران
از :وزارت امور خارجه ـ واشنگتن
موضوع :مالقات با یزدی وزیر امور خارجه درباره مسائل دفاعی
1ـ تمامی متن سری است
2ـ روز چهارم اـکتبر یزدی به همراه مأمورین نظامی و وزارت امور خارجه یک جلسه سه ساعته
درباره مسائل نظامی با بنسون ٬معاون وزارت امور خارجه و مک گیفرت دستیار وزیر و ژنرال ـگریوز
تشکیل داد .این مالقات در یک محیط صریح صورت گرفت و گاهی سؤاالتی پوست کنده از طرف ایرانی
طرح میشد و ایرادهایی گرفته میشد .در حالی که جو مالقات مشحون از سوءظن بود ولی کدورت کم تر
به چشم میخورد .طرف آمریکایی بسیار صبور بود و ازخود درک وتفاهم نشان میداد و به کرات آمادگی
نشان میداد تا مسائلی را که در حیطه صالحیت آنهاست مورد بررسی قرار دهد و هر جا ممکن است
اطالعاتی اضافی فراهم کند .صورت مذاـکرات به وسیله پست پیک فرستاده میشود) .پایان خالصه(
3ـ بنسون معاون وزیر با خاطرنشان ساختن آمادگی ما برای همکاری با ایران و کمک به آن در امور
دفاعی در هر جا که مطلوب طرفین و عملی باشد جلسه را آغاز کرد .او عالقه ایاالت متحده را به استقالل
و تمامیت ارضی و امنیت ایران تأـکید کرد و خاطرنشان ساخت که ایاالت متحده و هـمچنین ایـران
مالحظات سیاسی داخلی دارند که در روابط بین دو کشور اثر میگذارد.
4ـ از سوی دیگر مک گیفرت دستیار وزیر سیاست ایاالت متحده را نسبت به منطقه خلیج فارس به
طور کلی تشریح کرد و آمادگی ما را به برقراری روابط دفاعی جدید با ایران در صورتی که شرایط سیاسی
اجازه دهد ابرازداشت .کامًال روشن بود که هیچ کدام از طرفین میل نداشت به روابط قبلی بازگردد واینکه
تحول شکلهای جدید همکاری باید به بهبود در پیوندهای سیاسی ماارتباط داده شود .مک گیفرت گفت به
نظر میرسد ظرف یک سال آینده ما باید توجه خود را معطوف پاـک کردن مسئله تنخواهـگردان کرده و
برنامه از سرگرفتن جریان لوازم یدکی را تنظیم کنیم.
5ــ ژنرال ـگریوز شرحی ازمدیریت این تنخواهـگردان راتسلیم کرده وزمینهای جهت  MOUسوم فوریه
و کوششهایی که وزارت دفاع برای حمایت از منافع ایران و آمریکا به عمل آورده بود توضیح داد .یزدی با
ـکمک فعال بهرامی و صفری مسائلی را پیش کشید که قبًال توسط سفارت مورد بیاعتنایی قرار گرفته بود.
ـ ـتنظیم صورت حساب برای پروندههای مختومه فروشهای نظامی خارجی :ـگریوز گفت ما فهرست
و مبالغ کلی اینچنین پروندههایی را فراهم خواهیم کرد و اـگر ایرانیان کارمندانی به ایاالت متحده فرستاده و
در استخراج اسناد کمک کنند تفصیالت بیشتری میتوان به دست آورد.
ـ ـ ترخیص لوازم یدکی طبقهبندی شده:ما به یزدی گفتیم حاضر خواهیم بود درباره شایستگی هر
ترخیص کاالی طبقهبندی شده تجدید نظر کنیم .بعضی از تقاضاها از قبیل اطالعات فنی الزم برای کاربرد
هواپیماها ممکن است بدون حساسیت فراهم شود .ترخیص اقالم حساستر ٬مسئله تأیید مجدد موافقتنامه
دوجانبه ژوئن سال )؟(  197درباره تضمین اطالعات طبقهبندی شده را پیش خواهد آورد.
در این موافقتنامه طرفین موافقت کردهاند تا اجازه دهند گروههای امنیتی از تأسیسات انبارداری برای
اطالعات طبقهبندی شده بازرسی کنند.یزدی مدعی شد که اطالعی درباره این موافقتنامه ندارد و گفت در
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مورد اینکه بازرسان آمریکایی از پایگاههای ایرانی دیدن کنند قید احتیاطهای شدیدی در ایران معمول
خواهد شد .وی گفت” :ما حاضر خواهیم بود حتی میلیاردها دالر تجهیزات را از دست بـدهیم“ .او
خواهش کرد که یک نسخه از این قرارداد را دریافت کند که ما به اودادیم وپیشنهاد کردیم که او این مسئله
را بدقت مطالعه کند و قبل از اینکه به موضع قطعی برسد مذاـکرات بیشتری با ما انجام دهد .ما گفتیم ممکن
خواهد بود که یک گروه امنیتی به تهران آمده و نگرانیهای ما را با ایرانیان درمیان بگذارد.
ـ ـ موتورهای هلیکوپترهای بل  :214ژنرال ـگریوز گفت ما باایرانیان مالقات خواهیم کرد تا درباره از
سرگرفتن احتمالی کار برای بهبود دادن موتورها مطالعه کنیم.
ـ ـ لوازم یدکی اف  :16ژنرال ـگریوز گفت که ما همچنان درجستجوی مشتری برای فروش بقیه آنها به
مشتری دیگری هستیم .ولی در مورد بعضی از لوازم ٬مقادیری که در ابتدا سفارش داده شده است بیش از
مقادیری است که از سوی سایر به کار برندگان اف  16در این باره تصمیم گرفته شده است و در این موارد
تغییر مشتری دادن دشوارتر است .ـگریوز اظهار آمادگی کرد که در این باره بیشتر بحث شود.
ـ ـ لوازم یدکی ایران در خط لولهها :صفری تقاضا کرد تا فهرستی از اقالم که برای تحویل تنظیم
شدهاست به او داده شود .ـگریوز موافقت کرد تا این اطالعات داده شود.
ـ ـ  :RF4ESـگریوز در مورد اینکه علت لغو سفارش این هواپیماها چه بودهاست و هزینه فوقالعادهای
ـکه در تعیین مجدد خط تولید پیش آمدهاست توضیح داد .ما اطالعات کاملی برای ایرانیان فراهم خواهیم
ـکرد.
ـ ـ موشکهای هاریون :ترخیص این موشکها بستگی به قرارداد امنیت اطالعاتی طبقهبندی شده در
ایران دارد.
ـ ـ قیمتگذاری تجهیزاتی که ایران سفارش دادهاست ولی در نتیجه لغو سفارش باید به جای دیگر
فروخته شود .به ویژه کشتیهای  :SPRURANCEما توضیح دادیم که برای به دست آوردن خریدارانی٬
الزم است که تجهیزات را به خرج دولت موقت ایران قیمتگذاری کنیم )یعنی تورم و هزینههای ویژه ایران
را از آن کم کنیم( تا این اقالم را بتوانیم به جای دیگر فروخته و پول آن را هر چه زودتر دریافت کنیم تا از
ورشکستگی این تنخواهـگردان جلوگیری کنیم و این به ویژه برای متقاعد کردن ـکنگره آمـریکا بـرای
اختصاص دادن پول برای کشتیهای  SPRUANCEکه عالوه بر برنامه کشتیسازی برقرار شـده بـود٬
حقیقت دارد .یزدی مدعی بود که ایران باید درباره قیمت تعیین شده برای ناوشکنها طرف مشورت قرار
میگرفت .او گفت این امر همچنان تابع مذاـکره است.
ـ ـ پشتیبانی کشور سوم از نظامیان ایران :یزدی گفت سیاست دولت موقت ایران این است که پشتیبانی
از تجهیزات نظامی خود را با استفاده از کشورهای اروپایی که با پروانههای آمریکایی کاالهای مشابه
تولید میکنند٬تنوع بخشد.
مک گیفرت گفت :ما با چنین ترتیباتی مخالفتی نداریم .مقررات ما این بود که اـگر ما خودمان قلم مورد
بحث را تحویل دهیم٬ایرادی ندارد که ایران همان قلم را از طریق یک منبع اروپایی دریافت کند .اـگر ما
چنین قلمی به ایران تحویل ندهیم ٬آن گاه دادن پروانهای به یک کشور ثالث برای تحویل آن به ایران مورد
تصویب قرار نخواهد گرفت .ما همچنین مشکالتی را که عمًال درترتیبات مربوط به دریافت از منابع متنوع
وجود دارد٬بیان داشتیم.
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6ـ در پاسخ به سؤال مک گیفرت که پرسید )ازیزدی( در آینده او چه نوع روابطی راپیشبینی میکند٬
یزدی گفت او مایل است که حساب کنونی وزارت امور خارجه پاـک شود و مسئله امنیت تـجهیزات
طبقهبندی شده حل شود و آن گاه به مرحلهای بازگردیم که پرداخت نقدی قلم به قلم ٬به طور جداـگانه
صورت گیرد.
7ـ ظاهرًا این مالقات به طور کلی اثر مثبتی داشته است ٬هر چند ما با ایرانیان درباره نکات متعددی
اختالف خواهیم داشت .معذالک ظاهرًا تنها مسئله امنیت دادههای طبقهبندی شده به صورت یک مسئله
جدی سیاسی برای آینده نزدیک درآمدهاست .اـگر درباره این مسئله به سفارت رجوع کنند ٬شما باید
بگویید که خوشوقت خواهیم بود درباره نگرانیهای امنیتی ما با دولت موقت ایران ٬هرگاه ترتیب چنین
ونس
مالقاتی داده شود به تفصیل صحبت کنیم.
سند شماره )(74

خیلی محرمانه
به :سفارت آمریکا ـ تهران

تاریخ 9 :اـکتبر  1979ـ  17مهر 58
از :وزارت امور خارجه ـ واشنگتن
موضوع :یزدی درباره سیاست داخلی
1ـ تمامی متن خیلی محرمانه
2ـ در تمامی مدت اقامت یزدی در نیویورک عمًال فرصتی پیدا نشد تا با یزدی ”خارج از برنامه“
صحبت شود .دو موضوع مورد عالقه بود.
ـ ـ همان طوری که یادداشت کنندگان نوشتهاند او به ما گفت که ماده پنج قانون اساسی جدید در
برقراری والیت فقیه ”هیچگونه اثری“ بر ماهیت انتخابی جمهوری اسالمی نخواهد داشت و همچنان یک
رئیس جمهوری و مجلسی که از سوی عموم انتخاب شدهاند قدرت سیاسی واقعی را اعمال خواهند کرد.
یک آمریکایی که نسبت به بسیاری از ایرانیان رادیکال اعتماد دارد چنین درک میکند که یزدی برای
ریاست جمهوری تالش میکند.
ـ ـ بیل باتلراز ـکمیسیون بینالمللی حقوقدانان به طور خصوصی درباره نگرانیهای خود نسبت به وضع
سالمتی متیندفتری پرس و جو کرد .یزدی به باتلر اطمینان داد که به متیندفتری آسیبی نخواهد رسید.
باتلر این تأثیر را دریافت کرد که دولت موقت ایران به طور جدی نمیکوشد که متیندفتری را دستگیر کند.
یزدی از باتلر دعوت کرد که از ایران دیدن کند .ما باتلر را تشویق کردیم که این دعوت رابپذیرد .باتلر گفت
ـکه ـکمیسیون بینالمللی حقوقدانان باید ”حادثهای“ را در پیش داشته باشد تا دیدار او را از ایران توجیه
ـکند ٬مثًال جایگزین شدن دادگاههای انقالبی به وسیله دادگاههای مدنی .در چنین چهارچوبی ـکمیسیون
بینالمللی حقوقدانان دیدار او را به عنوان پشتیبانی از کوششهای حکومت برای تثبیت حاـکمیت عدالت
ونس
تلقی خواهد کرد.
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سند شماره )(75

سری
به :آقای اسمال

تاریخ 10 :اـکتبر  79ـ  18مهر 58
از :هنری پرشت ـ سازمان امور خاور نزدیک بخش ایران
ـگزارشگر :هنری پرشت
موضوع :ایرانیان متهم به جنایت در ایران
در مدت مالقات یزدی وزیر امور خارجه با وزیر )امور خارجه آمریکا( ٬او نگرانی دولتش را در مورد
ایرانیانی که به جرم جنایت تحت تعقیب هستند و به آمریکا پناهنده شدهاند اعالم داشت .او دو مثال ذـکر
ـکرد.
ـ موردی که او در یک یادداشت دیپلماتیک از سفارت ایران به ما در مورد دو مرد که ظاهرًا سرمایه
یک شرکت بیمه اجتماعی را دزدیده و به لسآنجلس گریخته بودند ٬داده بود .دولت ایران به پـلیس
تحقیقات بینالمللی اطالع داده است .ممکن است آنها در موقع ورودشان به آمریکا در موردپولهایشان به
دروغ چیزی اظهارداشتهاند و یکی از آنها فرمی را که در گمرک فرودگاه امضاء کرده بود مبلغ پول خود را
صحیح ننوشته بود .ما با دفتر وکیل )دادستان( فدرال بخش لسآنجلس در تماس هستیم و من معتقدم که
تعقیب حداقل یکی از آنها تحت رسیدگی است .من معتقدم که آنها به قید  25000دالر آزادش کردهاند.
مبلغی که این دو مردداشتند )جمعًا  218000دالر( در گمرک توقیف شده و تا روشن شدن موضوع توقیف
است.
ـ مورد دوم درباره افسر ایرانی از نیروی زمینی است .رزمی ٬نامی که یزدی گفت ٬او توسط رژیم قبلی
به آتش سوزی سینما رکس آبادان در اوت  1978متهم شده بود و دولت ایران خواستار استرداد او برای
محاـکمه است.
دکتر یزدی از وزیر)امور خارجه( در مورد سیاست آمریکا در چنین مواردی سؤال کرد .ما توضیح
دادیم که ما به علت عدم وجود معاهده استرداد محدودیتهایی داریم .اما وزیر )امور خارجه( گفت که ما با
وزارت دادگستری تماس میگیریم تا ببینیم اـگر میتوانیم به طریقی کمک کنیم .من معتقدم که با قضات
دادگستری مالقات کرده تا در مورد پاسخی که ممکن است ما به ایرانیها بدهیم صحبت کنیم.
سری

یادداشت به دفتر امور خاور نزدیک ـ دیواسمال
موضوع :ایرانیان در آمریکا
به دنبال صحبت با کارشناسان وزارت دادگستری و  SECبه این نتیجه رسیدهایم که قوه قضائی و پلیس
ما به طور کلی از حضور خیلی از مقامات رسمی و تجار که در آمریکا در اعمال مشکوک شرکتهای
آمریکایی درایران دخالت داشته و یامطلعند٬بیخبر میباشند بعضی از این افراد اینجا ساـکن شدهاند و بقیه
برای دیدار آمدهاند .مثًال بیشتر خانواده سلطنتی منجمله اشرف پهلوی ٬مهدی بوشهری و پسر او شهرام
پهلوی ٬احتماًال در این کشور به سر میبرند .شاخه اشرف احتماًال در بسیاری از مـعامالت تـجاری
مشکوک دست داشتهاست .همچنین ژنرال حسن طوفانیان که رئیس بخش تأمین اسلحه ارتش شاه بوده٬
اخیرًا وارد کشور شدهاست .فکر میکنم ژنرال طوفانیان اطالعات وسیعی از جریانهای ـگرومن و تکس
ترون داشته باشد.
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فکر میکنم که مناسب باشد که واحدهای مورد نظر مطلع شوند و از آنها در جهت یافتن ایرانیانی که
بتوانند در دادن اطالعات برای تحقیقات مفید باشند ٬کمک خواسته شود .این اطالعات باید به صورت٬
مخفی تبادل شود چون ما نمیخواهیم محل اقامت مقامات سابق به صورت علنی شناخته شود.
سند شماره )(76

محرمانه
تاریخ 10 :اـکتبر  1979ـ  18مهر 1358
به :آژانس ارتباطات بینالمللی آمریکا ـ واشنگتن
از :سفارت آمریکا ـ تهران
موضوع) :روزنامه( جمهوری اسالمی گزارشهای ضد آمریکایی خود را تشدید میکند
1ـ روز دهم اـکتبرجمهوری اسالمی )روزنامه( درباره تظاهرات مختصری در مقابل سفارت آمریکا که
روز گذشته از سوی جمعیت اسالمی دانشجویان دانشگاه تهران و دانشجویان مسلمان دانشگاه شریف
)آریامهر سابق( به عنوان اعتراض علیه مداخله آمریکا در کردستان صورت گرفت ٬مقالهای درج کرد .این
مقاله شامل یک عکس زننده از جسد یکی از پنجاه و دو نفر پاسدار انقالب در جریان حمله در سردشت
بود .در زیر عکس این مطلب نوشته شده بود”:حقوق بشر به سبک آمریکایی .به این عکس از یک جوان
پاسدار انقالب نگاه کنید که به وسیله عمال مزدور آمریکا سوزانده شده است این است چهره حقیقی
سیاست جهانی آمریکا .آدمکشی ٬سوزاندن و ویران کردن تنها برای یک هدف ٬یعنی غارت“ .در این مقاله
تظاهرکنندگان توصیف شدهاند که مشتهای خود را در هوا باال برده و فریاد میزدند ”مرگ بر آمریکا“ ٬آنها
پالـکاردی در متهم کردن ”امپریالیستها“ و ”چپگرایان افراطی و صهیونیستهای بینالمللی در لباس حزب
دمکرات کردستان و اشرف پهلوی و پالیزبان که مشارکت فعاالنه در عملیات ضد انقالب دارند حمل
میکردند .خبرنگار روزنامه جمهوری اسالمی مقاله خود را با این اعالمیه پایان دادهاست که قتل عام
سردشت کار اعضای حزب دمکرات کردستان ”عمال مزدور آمریکا بودهاست“.
2ـ اظهارنظر :با توجه به نفوذ جمهوری اسالمی به عنوان سخنگوی مجاز دستگاه رهبری روحانی٬
شکی نیست که افکار عمومی با آنچه که این روزنامه در چند روز اخیر نوشته است شکل خواهد گرفت.
ـگزارشهای ضد آمریکایی وتجزیه و تحلیل ویژه این گونه مطبوعات با متهم کردن عمال آمریکا درحوادث
ـکردستان و خوزستان و توطئههای آمریکا برای بر هم زدن مناسبات ایران و کشورهای عربی تشدید یافته
است .در نتیجه مداومت این روند من قصد دارم با میرحسین موسوی سردبیر روزنامه جمهوری اسالمی
روزن
مالقات کنم.
تاریخ 11 :اـکتبر  79ـ  19مهر 58
از :وزارت دفاع ـ واشنگتن دی .سی

سند شماره )(77

سری
به :مستشاری نظامی ـ تهران

موضوع :مالقات با یزدی
1ـ اظهارنظرهای اضافی ذیل درباره مالقات با یزدی برای اطالع شما تسلیم میشود .هیچکدام از
مسائلی که در ذیل مطرح شده است نباید از جانب شما درجریان مالقات با دکتر چمران به میان بیاید؛ ولی
اطالعات فراموش شده در صورتیکه او این مسائل را به میان آورد برای شما کمکی خواهد بود.
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2ـ مرجع الف توصیف کننده توضیحاتی است که درباره قیمتگذاری اقالم تغییر خط لوله داده شده
است .یزدی درباره این موضوع تا اندازه زیادی به بحث پرداخت ٬ما تا اندازهای نگرانیم که دولت ایران
ممکن است این موضوع را تعقیب کرده و به مرحلهای برساند که اصرار کند قیمتهایی را که ما برای اقالم
تغییر خط لوله یافته تعیین کردهایم ٬با عطف به ماسبق افزایش دهد .اـگر چنین باشد آنها به ”بن بست“
خواهند رسید زیرا ما نمیتوانیم درباره تقاضای تجدید قیمت گذاری سازش کنیم .معذالک کامًال احتمال
میرود که آنها برای مدتی گله کنند و آن گاه موضوع را کناربگذارند .ما نامهای به دکتریزدی میفرستیم که
در آن به تفصیل ٬جزئیات را توضیح دادهایم که چرا قیمت  9936ـ  CGآن طوری که ما تعیین کردهایم
تعیین شده است.
3ـ ما نمیتوانیم مشارکت صفری و بهرامی را به عنوان سودمند و یا غیر سودمند توصیف کنیم .یقینًا
آنها مخالف نبودند ولی ما در حیرت هستیم ازاینکه چرا هر دوی آنها مطالبی راخواستهاند که قبًالدریافت
داشته بودند؛ یعنی تقاضای صفری برای فهرست مصالح خط لوله و تقاضای بهرامی جـهت فـهرست
صندوقهای بسته .ما بایستی اعتراف کنیم که تقاضاهای مجدد برای اطالعاتی که قبًال فراهم شده رو به
ضعف میرود .ما دعوت به اعزام مأموران دولت موقت ایران را به  SAACبرای بـررسی پـروندههای
صندوقها بار دیگر به بهرامی گوشزد کردیم.
4ـ برای اطالع شما ـ در حالی که مالقات به طور کلی همان طوری که انتظار میرفت جریان داشت.
معذالک من در یک مورد در توصیف وضع مربوط به لوازم یدکی اف  16عوضی صحبت کردم .این امر
ممکن است تأثیر اغراقآمیزی در یزدی درباره این مسئله داشته باشد .در پاسخ به پرسشی درباره اینکه
چرا لوازم یدکی نمیتواند تمامًا جذب شود ٬من به طور شوخی خاطرنشان ساختم که در بعضی موارد ما
ذخائری برای پنجاه سال در اختیار داریم .البته این یک اظهار اغراق آمیز بود که ممکن بود که نسبت به
موضع صفری زیانبار باشد .حقیقت این است که از زمان پایان برنامه صلح زیرا )ـگورخر( در فوریه 79
بدهی برآورد شده لوازم یدکی  16ـاف از  266/8میلیون دالر به  46/3میلیون دالر کاهش یافته است.
این کاهش در نتیجه تغییر خط لولهها و جذبهای لوازم یدکی است ٬بقیه لوازم یدکی را نمیتوان جذب کرد
)یا در حال حاضر چنین به نظر میرسد( زیرا عوامل تحویلی که از سوی دولت ایران عنوان شده به مقیاس
محسوسی باالتر از عوامل طرحریزی نیروی هوایی آمریکاست.این امر با سـیاست نـیروی هـوایـی
شاهنشاهی ایران در فراهم کردن لوازم هواپیماهای  14ـ اف و  5ـ اف و  4ـ اف و  130ـ سی که قبًال
خریداری شده بود تطبیق میکند و علت آن هم طول زمانی است که در ترمیم خط لوله و به کار بردن
مطلوب  25ساعت برای هر هواپیما الزم است .هیچگونه نشانهای از اینکه تـصمیم نـیروی هـوایـی
شاهنشاهی ایران در آن زمان اشتباه بوده وجود ندارد ولی با توجه به تمایل دولت موقت درباره بررسی
تصمیمات گذشته با توجه به شرایط کنونی به جای شرایطی که در زمان اتخاذتصمیم حاـکم بوده این مسئله
ممکن است بصورت یک مسئله جلوه کند .من سرگرم نوشتن نامهای به یزدی درباره روشن کردن این
مطلب هستم.
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سند شماره )(78

خیلی محرمانه
تاریخ 11 :اـکتبر  1979ـ  19مهر 1358
به :وزارت امور خارجه ـ واشنگتن
از :سفارت آمریکا ـ تهران
موضوع :کنفرانس مطبوعاتی یزدی در تاریخ دهم اـکتبر
1ـ )تمام متن خیلی محرمانه(
2ـ در تاریخ دهم اـکتبر مطبوعات ایران درباره پاسخ یزدی به سؤال مربوط به اینکه آیا وزارت خارجه
همه موافقتنامهها با ایاالت متحده را لغو کردهاست یا خیر ٬دچار تشویش و ابهام شده بودند.
3ـ طبق اظهار یک خبرنگار مطبوعاتی قابل اعتماد ٬امور خارجه صالحیتی برای لغو موافقتنامهها
ندارد .وزارت امور خارجه چندی قبل به دولت توصیه کرده بود که هم موافقتنامه سال  1921با روسها و
هم موافقتنامه سال  1959با ایاالت متحده لغو شود .او پاسخی درباره توصیه خود نشنیده است.
4ـ هنگامی که بامداد روز  11اـکتبر از پارسا کیا کفیل اداره چهارم سیاسی وزارت امور خارجه پرسیده
شد وی در این باره دچار سردرگمی بود او درباره این مسئله به رسیدگی پرداخت و سپس به سفارت تلفن
ـکرده واین پاسخ راداد که یزدی نگفته است که موافقتنامههای باایاالت متحده لغو شدهاست و اینکه”آنچه
یزدی خواسته بگوید“ این است که این موافقتنامهها تحت مطالعه است و آنهایی که به نفع مصالح ملی ایران
نباشد لغو خواهد شد.
5ــ روزنامه جمهوری اسالمی دشمن دیرین سفارت گزارش کاملی درباره کنفرانس مطبوعاتی یزدی
منتشر کرده و مشکالتی را که یزدی در روابط با ایاالت متحده نام بردهاست ٬برجسته ساخته است )مراجعه
شود به تلگرام جداـگانه آژانس بینالمللی ارتباطات ایاالت متحده( .جمهوری اسالمی معذالک همچنین
اظهارات افتتاحیه یزدی را که بسیار کمک کننده است ٬درج کرده است” :دکتر یزدی به مناسبت مالقات
خود با وزیر امور خارجه آمریکا اظهار داشت که این نخستین مالقات بین وزیران امور خارجه آمریکا و
جمهوری اسالمی ایران بودهاست ٬ما در سازمان ملل متحد بودیم و آنها اراده خود را برای بهبود مناسبات
بین ایران و ایاالت متحده ابراز داشته وواقعیت انقالب ایران راپذیرفتند زیرا این یک انقالب حقیقی به تمام
معنا بود که در آن تودهها شرکت داشتند .نسبت به دوستی با ایران ابراز تمایل و عالقه شد.ما گفتیم که از
یک چنین عالقهای خوشوقتیم وامیدواریم که شما این دوستی را با عمل ثابت کنید نه کلمات ٬ولی اظهار
عالقه کافی نیست و در این راه مشکالت و مسائلی وجود دارد“.
6ـ اظهارنظر :متأسفیم )هراسانیم( از این که این توصیف مساعد زیر بار سنگین بقیه اظهار نظرهای
لینگن
یزدی گم خواهد شد.
سند شماره )(79

مخاطب :آقای لینگن
عطف به :یادداشت شما به مستشاری نظامی به تاریخ  1979/10/14ـ  22مهر  58مربوط به لوازم
یدکی گورخر )پیوست(
موضوع :خرید لوازم یدکی گورخر صلح )  16ـ اف( از سوی حکومت آمریکا
1ـ به دولت موقت ایران درباره مسئله لوازم یدکی گورخر صلح ٬اطالع داده شده است که مستشاران
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آمریکایی پیشنهاد کردهاند درباره برنامههای نیروی هوایی آن طوری که در واشنگتن در تاریخ 24ـ 22
اوت  79توسط  AFSC ٬AFLGو  ATCتعیین شدهاست به نیروی هوایی ایران اطالع دهند.
2ـ درباره قسمتی از سؤال مربوط به خرید لوازم یدکی ”خودمان “مشکل دو گانه است (1) :ما آن را
الزم نداریم و ) (2ما استطاعت مالی )پولهای اختصاص یافته( برای خرید آن را نداریم٬دولت موقت ایران
هنگام تنظیم اولیه نیازهای لوازم یدکی به نحو بسیار بدی مطالب را فراهم کرد و درنتیجه آنها به مقداری
خرید کردند که نه ما و نه مجموع خریدهای اف  16در حال حاضر نمیتواند آن را جذب کند .هنگامی که
این نیازها از سوی مأموران دولت موقت ایران تنظیم میشد پرسنل نیروی هوایی آمریکا به آنها گفتند که
این مقدار بیش از اندازه است .در گذشته هنگامی که پول فراوان بود اولویتهای نیروی هوایی شاهنشاهی
ایران درداخل حکومت خود شاه در صدر قرار داشت و بنابراین در آن زمان برای مأمورین کار غیر عادی
نبود که اظهارنظرهای ما را مورد بیاعتنایی قرار دهند .در نتیجه خریداران دیگر احتمالی ٬که دالر در
اختیار داشته باشند وجود ندارند.
3ـ خالصه :ما امکانی برای اینکه نسبت به دولت موقت ایران روش استقبالی داشته باشیم نداریم.
همان طوری که به دولت موقت ایران توضیح داده شده است ٬امکانی برای کاهش خسارات آنها وجود
دارد و آن زمانی است که خریدها انجام گیرد .ما معتقدنیستیم که کنگره خرید به منظور کاربرد این لوازم را
در یک مدت زمانی )پنج تا ده سال ( صرفًا بدان منظور که بار دولت موقت ایران را سبک کند تصویب
خواهد کرد .حتی اـگر ما هم چنین خیالی داشته باشیم ٬دولت موقت ایران درباره ”قیمت اسـتفاده از
اسکات
فرصت“ گله خواهد کرد.
سند شماره )(80

خیلی محرمانه
تاریخ 16 :اـکتبر  1979ـ  24مهر 1358
به :وزارت امور خارجه واشنگتن دی .سی .ـ با حق تقدم 4281
از :سفارت آمریکا ـ تهران
موضوع :تماسهای مربوط به حقوق بشر
1ـ )تمام متن خیلی محرمانه(
2ـ طی مذاـکرات  10اـکتبر در مورد حمالت مطبوعات ایران به آمریکا بر سر کردستان ٬کفیل اداره
چهارم سیاسی وزارت خارجه ٬پارس کیا ٬یک باردیگر مسئله صحبت کاردار با صباغیان ٬وزیرکشور ٬در
مورد حقوق بشر را پیش کشید .پارساـکیا باهوش ٬صمیمی نسبت به ما و شخصًا پیرامون ”زیادهرویهای“
دولت موقت نگران است .ظاهرًا بیشتر نگرانی وی در این مورد بود که ما به عوض روی آوردن به یزدی٬
وزیر خارجه ٬مسئله را با صباغیان در میان گذارده بودیم .او گفت که برای پوشیده نگاهداشتن چنین
مذاـکراتی میتوان به اداره خارجه اعتماد کرد .به عالوه ٬یزدی وزیر خارجه میداند چگونه بیانات آمریکا
را بزبانی که بهترین تأثیر را در قم داشته باشد یا حداقل دردسر چندانی برنینگیزد ترجمه کند .وی به ما
اطمینان داد که نظرگاههای آمریکا به هر حال مسیر خود را طی خواهند کرد.
3ـ پارساـکیا متذکر خط استاندارد روشنفکران دنیوی گردید که ”انقالب هنوز تمام نشده“ .وی گفت
همان طور که میدانید دو دولت وجود دارد و در عین حال که ما مایلیم این امور خاتمه یابند .هنوز
نمیتوانیم اوضاع را کنترل نماییم.
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4ـ اظهارنظر :همزمان با ابراز همدردی سفارتخانه نسبت به تشویق افرادی چون پارساـکیا وتأسف آن
بابت اینکه بیانات صباغیان موقعیت بسیار نامناسبی را پیش آورد ٬اطالع عمومی از اعتراض آمریکا به
اعدامها ٬اعتبار سفارتخانه را در نظر بسیاری از میانهروهای ایران افزایش بخشیدهاست .عدم تأیید دولت
ایاالت متحده به سهولت عصب خیلی حساس را که منتهیالیه آن ایران بود ٬لمس نمود که شاید نشانگر
وجود ناراحتی روزافزون حتی بین حامیان انقالب از زیادهرویهای گاه و بیگاه دولت جدید خود بود.
لینگن
ضمنًا یادآوری میکنیم که صباغیان یکی از اعضای سابق کمیته حقوق بشر بوده است.
سند شماره )(81

تاریخ 18 :اـکتبر  1979ـ  26مهر 1358

شماره عطف10028/79 :ـ1
سازمان کمک به امنیت دفاعی ـ واشنگتن
جناب آقای ابراهیم یزدی
وزیر امور خارجه جمهوری اسالمی ایران
تهران ـ ایران
آقای وزیر عزیز
درجریان مالقات ما در  4اـکتبر  1979بحثهای قابل مالحظهای درباره به دست آوردن 4کشتی از نوع
 993ـ  CGکه ابتدا برای ایران از سوی نیروی دریایی آمریکا سفارش داده شده بود ٬روی داد .این نامه
اطالعات تفصیلی بیشتری در پشتیبانی از اعتقاد صمیمانه ما در مورد نحوه معاملهای که صورت گرفته
است از جمله قیمتگذاری آنها و اینکه این معامله به بهترین منافع دو حکومت ما کمک کرده است ٬فراهم
میکند .من امیدوارم که شما موافقت خواهید کرد که شکل این معامله به طور عمدهای تـحت تأثـیر
ضروریات عملی و سیاسی بود که هر دو دولت ما با آن مواجه بودند.
بخش اجرائی حکومت ایاالت متحده این تصمیم را در اواخر فوریه  1979گرفت تا از کنگره تقاضا
ـکند تا به دست آوردن دو کشتی  993ـ  CGرا که ایران طبق یادداشت تفاهم مورخه سوم فوریه فسخ کرده
بود ٬تصویب کند .در آن زمان ایران تمایل خود را درباره ادامه یا فسخ دو کشتی باقی مانده ٬هنوز ابراز
نداشته بود .در تنخواهـگردان ایران برای تأمین مالی اجرای قرارداد تا انتهای آن ٬پول کافی حتی برای دو
ـکشتی وجود نداشت .پرداختهایی از تنخواهـگردان ایران به مبلغ  580میلیون دالر از مبلغ یک میلیارد و
 600میلیون دالر که برای برنامه کشتیها بود ٬به عمل آمده بود .مخارج پیشبینی شده برای پایان دادن به
قرارداد روز  3فوریه مبلغ  207میلیون دالر بود ٬بنابراین اـگر قرارداد خاتمه یافته تلقی میشد ٬ایران
خسارتی به مبلغ  787میلیون دالر متحمل میشد .بهدست آوردن این کشتیها از سوی نیروی دریایی
ایاالت متحده این امکان را فراهم کرده است تا به میزان قابل مالحظهای هزینه ایران را به مناسبت این
برنامه به میزان قابل مالحظهای کمتر از سطح خاتمه دادن کامل به این برنامه کاهش دهد .هزینه نهایی
برنامه که بایستی به عهده ایران باشد شامل فسخ سفارش اولیه برای کشتیهای پنجم و ششم و نیز تهیه
برنامه برای مرکز برنامهریزی و مطالعات ویژه و اسناد و مشخصات و مخارج سرویسهای اداری برای
ایران و آموزش خدمه خواهد بود .این هزینهها سالها قبل از اینکه حکومت ایران سفارش را برای کشتی
چهارم فسخ کرده بود ٬به عمل آمده است.
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همان طوری که من در جریان مالقات اخیر خودمان توضیح دادم اـگر موجودی تنخواه گردان ایران به
صفر کاهش یافتهاست ایاالت متحده راه دیگری جز پایان دادن به همه قراردادهایی که از جانب حکومت
ایران به عمل آمده است ٬از جمله قرارداد مربوط به کشتیها ٬نخواهد داشت .راستش را بگویم در فوریه و
مارس  1979هیچ گونه نشانهای از اینکه ایران قادر است بالفاصله پرداختهایی به تنخواهـگردانهای خود
بنماید ٬در دست نبود .این موضوع هنگامی که ایران خود را درپرداخت برای  267میلیون دالر که صورت
حسابهای آنها در ماه مه  1979بابت لوازم نظامی ارائه شده بود ناتوان یافت ٬آشکار شد .بنابراین دریافت
سهم ایران در مورد این کشتیها تنها طریقه واقعگرایانه جهت قابل پرداخت نگهداشتن تنخواهـگردان جهت
آینده نزدیک بود .باقیمانده تنخواهـگردان هنگامی که پرداخت اولیه  490میلیون دالر نیروی دریایی
آمریکا جهت کشتیها در اواخر ژوئیه واریز شده تنها  56/4میلیون دالر بود.
ما قبول داریم که قیمتی را که نیروی دریایی برای به دست آوردن کشتیها پرداخت کرد تورم را در بر
نداشت .معذالک شعبه اجرائی حتی نکوشید کشتیها را به قیمت ارزش دالر در سال  1979به دست آورد
زیرا در چنین صورتی امیدی برای به دست آوردن نظر مساعد کنگره وجود نمیداشت .در اوایل سال
نیروی دریایی ایاالت متحده تقاضایی برای بودجه تکمیلی جهت دریافت یک کشتی از نوع 993ـ CGبه
قیمت برآورده شده  543میلیون دالر تسلیم کرده بود .ـکنگره آمریکا درباره این تقاضا اقدامی به عمل
نیاورد و کامًال روشن بود که کنگره قصددارد هر گونه خریدی را به قیمت باالتر رد کند .بدین ترتیب قیمتی
ـکه کشتیهای ایران بر اساس آن به دست میآمد یک عامل عمده رادر تصمیم ما به کوشش برای به دست
آوردن آنها تشکیل میداد.
در تقاضای کنگره برای کسب پروانه و پولهای مربوطه برای خرید چهار کشتی از نوع 993ـ CGقوه
مجریه این موضوع را روشن ساخت که دلیل اولیه جهت اقدام برای کسب این کشتیها بهبود دادن وضع
نیروی دریایی ایاالت متحده آمریکا بود .معذالک اعضای کنگره و رسانههای خبری به کرات این مسئله
را پیش کشیدند که آیا ایران از فروش مجدد این کشتیها سود نخواهد برد و آیا ما عالقهمند به ”نجات“
ایران یا بهبود دادن مواضع زمانی خود هستیم یا خیر؟ ما بارها و بارها توضیح دادیم که سیاست ما درباره
فروش مجدد اقالمی که قبًال از سوی ایران سفارش شدهاست این است که اطمینان حاصل کنیم که ایران در
مورد کاالهایی که ممکن است به وسیله مشتریان دیگرمورد استفاده قرار گیرد نه از این بابت سود ببرد و نه
متحمل زیان شود .براینکه شما از موضع اصلی مانسبت به فروش مجدد وقیمتگذاری درک بهتری داشته
باشید من قسمتی از اظهاراتی را که در کنگره بیان شده است ٬در میان میگذارم .از صفحه  377تا پایان
صفحه  469بخش  4جریانات مربوط به وضع نظامی به نحو صریح منحصرًا مربوط به کسب 993ـ CGبا
این مطلب سروکار دارد .از صفحه  411تا صفحه  448بخش دوم جلسه رسیدگی به تهیه احتمالی اقالم
دیگر که به وسیله ایران سفارش داده شده است مربوط میشود .در گفت و شنود گنجانده در این جلسات٬
همچنین گفته شده است که توجیه به دست آوردن کشتی هزینه مؤثر بودن آن است .با توجه به انتقادهای
ـکنگره از خرید کشتی 993ـ CGمن معتقدم که تعیین قیمت هزینههای کنونی برای ایران درباره مصالحی
ـکه نیروی دریایی ایاالت متحده دریافت میکند از رأی احتمالی مساعد مجلس سنا و مجلس نمایندگان
انتقاد می کند .کنگره مااین مسئله را به تفصیل بررسی کرده است و اـکثریت قاطع اعضای آن معتقدند که این
سیاست نسبت به هر دو طرف مساعد است و بنابراین از هرگونه کوششی که برای تغییر آن به عمل آید
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شدیدًا انتقاد خواهد کرد.
من قبول دارم که حکومت ایاالت متحده متعهد است که اقدامات متعددی را که در جریان آن دوران
پرتالطم برای تأمین قابلیت پرداخت مداوم تنخواهـگردان ایران به عمل آمدهاست توضیح دهد و بدین
ترتیب وسایل قانونی را درباره ادامه برنامه فروشهای خارجی نظامی شما در سطحی که به نحو متقابل
انتخاب شده است فراهم کند .اـگر تنخواهـگردان غیر قابل پرداخت باشد آن گاه نه تنها موانع سیاسی بلکه
موانع حقوقی نیز در ارتباط با از سرگیری مناسبات سودمند متقابل عرضه کاالهای نظامی ایجاد خواهد
ـکرد .ماتوانستهایم این موانع حقوقی را از پیش پا برداریم .ما همچنان به فراهم کردن اطالعات از این نوع
ـکه بتواند پاسخگو درباره مسائل گذشته باشد ادامه میدهیم ولی ما امیدواریم که قسمت اعظم انرژی
متقابل ما صرف پرورش روابط جدید عرضه کاالهای نظامی در پاسخ نیاز کم و تمایالت ایران باشند.
ارادتمند ارنست ـگریوز
سپهبد ایاالت متحد آمریکا
مدیر مؤسسه کمک به امنیت دفاعی

سند شماره )(82

سری ـ بدون توزیع
تاریخ 22 :اـکتبر  1979ـ  30مهر 1358
به:وزارت امور خارجه ـ واشنگتن دی .سی .ـ فوری
از :سفارت آمریکا ـ تهران
شماره سند 11152 :تهران
موضوع :بیماری شاه
1ـ )تمام متن سری است(
2ـ در مالقاتی که من و پرشت امروز صبح با وزیر امور خارجه ٬یزدی ٬داشتیم من متن رهنمودهای
اضطراری مطبوعاتی خود را درباره بیماری شاه در اختیار وی گذاشتم و وی را در جریان جواب وزارت
خارجه در برابر نکات مطرح شده توسط بازرگان در جلسه  21اـکتبر قراردادم.
3ـ وی دو موضوع را پیش کشید ٬ابتدا پرسید که آیا درک صریح ما ) به نقل از نمایندگان شاه( در این
مورد که شاه در طول اقامتش در آمریکا ٬فعالیت سیاسی نخواهد داشت ٬شامل فرح هم میشود یا خیر.
یزدی متذکر شد که از نظر دولت ایران فرح در فعالیتهای سیاسی بیشتری دست دارد که از آن جمله
مالقاتش با بختیار و مصاحبهاش با یک روزنامه گمنام فرانسوی را میتوان نام برد .ما در جواب گفتیم که
توافق ما بر سر این موضوع در مورد فرح نیز صادق است .او میخواهد که رهنمود مطبوعاتی را طوری
تغییر بدهیم که باالخص به این موضوع اشاره صریح بنماید).توصیه :امیدوارم بتوانم این نکته را برآورده
سازیم(.
4ـ نکته دیگر این بود که دولت ایران هنوز هم میخواهد که یک پزشک ایرانی مقیم آمریکا مجاز به
تحقیق یافتههای پزشکی در این زمینه باشد .به او آنچه را که در نامه شماره  275031نوشتهام ٬شفاهًا
ـگفتم )در حالی که در طول مالقات اشتباهاتی نیز رخ میداد( و اظهار داشتم که در این مورد بعدًا تماس
خواهیم گرفت) :توصیه :فکر میکنم که این پیشنهاد در اصل توسط خود بازرگان مطرح شده است و
بازرگان و یزدی هر دو بر سر این موضوع برای برخورد با عکسالعملهای محلی موافق هستند .امیدوارم
ـکه بتوانیم جوابگو باشیم( .یزدی گفت که میتواند اسامی بعضی از پزشکان را در این باره در اختیار ما
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بگذارد.
5ــ به یزدی گفتم که برای خنثی نمودن تظاهرات احتمالی خشونتآمیز مردم علیه کارمندان سفارت٬
مایلیم وسائل ایمنی را افزایش دهیم و اـگر بتوانند پلیس بیشتری در اختیار ما بگذارند ٬متشکر خواهیم
شد .وی گفت که فورًا تماس گرفته تقاضای افزایش مأمورین حفاظتی را خواهد نمود ولی خاطرنشان
ساخت که کانال ارتباطی در این باره وزارت امور خارجه ) رئیس پروتکل( خواهد بود.
لینگن

سند شماره )(83
سری
تاریخ سند 22 :اـکتبر  1979ـ  30مهر 1358
به :سفارت آمریکا ـ تهران
از :وزارت امور خارجه ـ واشنگتن
مرجع :تهران 11152
فقط جهت مشاهده لینگن
موضوع :بیماری شاه
1ـنوشتهجات زیرجواب سؤالهای مطرح شده در تلگرام عطف میباشد که شما باید بایزدی در میان
بگذارید.
الف :ما رهنمودهای مطبوعاتی مربوط به این موضوع را تغییر دادهایم و نماینده شاه را به ترتیب زیر
مطلع کردهایم .نقل قول ”نه تنهااو )شاه پیشین( بلکه هیچ یک از اعضای خانوادهاش تا زمانی که در آمریکا
به سر میبرند ـ هیچگونه فعالیت سیاسی نخواهند داشت) .پایان نقل قول(
ب :ما از جانب پزشکان بخش خصوصی که در مقام معالجه در آمریکا هستند ٬نمیتوانیم صحبتی
بکنیم .اـگر یزدی دوست دارد میتواند نام آنان را برایمان بفرستد تا موضوع را به عرض مسئوالن پزشکی
ـکریستوفر
برسانیم .در شرایط فعلی بیش از این نمیتوانیم کاری انجام بدهیم.
سند شماره )(84

سری
به :وزارت امور خارجه

تاریخ 22 :اـکتبر  1979ـ  30مهر 1358
از :سفارت آمریکا ـ تهران
موضوع :شایعه انتقال اسلحه
1ـ )تمامی متن سری است(
2ـ درجریان مالقات بایزدی وزیرامور خارجه در روز  22اـکتبر کاردار پرسید که آیاشایعات مربوط
به اینکه تجهیزات نظامی ساخت آمریکا از سوی ایران به سوریه انتقال داده شده ٬صحت دارد یا خیر
؟یزدی هر نوع انتقالی از این نوع را تکذیب کرد و گفت که چنین انتقالهایی نیز در نظر گرفته نشده است.

لینگن
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سند شماره )(85

تاریخ 23 :اـکتبر  1979ـ  1آبان 1358
از :سفارت آمریکا ـ تهران
موضوع :مبادله اطالعات
1ـ تمام متن سری است.
2ـ در جریان بحث درباره مناسبات ایران و آمریکا ٬کاردار و مأمور وزارت امور خارجه که از ایران
دیدار کردند ٬تدابیری که ما اخیرًا اتخاذ کردهایم را مورد بحث قرار دادند و از یزدی وزیر امور خارجه
خواستار پیشنهادهای مشخصی برای کمک به دولت موقت ایران برای کارایی بیشتر این تدابیر و ترتیب
مناسبات دوجانبه شدهاند .یزدی پاسخ داد که ما ظاهرًا آـگاهیم که دستگاههای امنیتی ایران دیگر وجود
ندارند ٬بنابراین دولت موقت ایران درباره عملیات خرابکاری در خوزستان و کردستان فاقد اطالعات
است .چه کسی تحریک کننده این حمالت است؟ ایرانیان مظنون هستند که اسرائیل و عراق چنین نقشی را
دارند .یزدی میدانست که حکومت آمریکا اطالعات بیشتری دارد و ”همه چیز“درباره تحوالت در
منطقه را ”میداند“ .دولت موقت ایران امیدوار است که ما در این اطالعات با آنها سهیم شویم.
3ـ ما پاسخ دادیم که ایران یقینًا در ظرفیتهای اطالعاتی ما غلو کردهاست ولی ما خوشوقت خواهیم
بود که ارزیابیهای خود را با ایران مبادله کنیم؛ اـگر دولت موقت ایران اطالعاتی دارد که به نیازهای ما کمک
ـکند بسیار سودمند خواهد بود .ما هیچگونه اطالعی که حاـکی از آن باشد که اسرائیل در آشوبهای ایران
دست دارد ٬نداریم.
4ـ اظهار نظر :یزدی درباره مبادله اطالعات اهمیت بزرگی قائل بود و این خود منعکس کننده ناامنی
این رژیم است .این تنها ابتکاری بود که او درباره کمک از ما تقاضا کرد ٬به غیر از پاـکسازی گذشته یعنی
لینگن
موضوع تنخواهـگردان.
سند شماره )(86

سری ـ بدون توزیع
به:وزارت امور خارجه ـ واشنگتن

خیلی محرمانه
تاریخ 24 :اـکتبر  1979ـ  2آبان 1358
به:وزارت امور خارجه ـ واشنگتن دی .سی
از :سفارت آمریکا ـ تهران
موضوع :مالقات با یزدی
1ـ )تمامی متن خیلی محرمانه(
2ـ کاردار وپرشت مدیر میز ایران در وزارت امور خارجه که ازایران دیدارمیکند ٬مالقاتی یک ساعته
با یزدی وزیر امور خارجه در تاریخ  22اـکتبر داشت .تلگرامهای جداـگانهای بعضی از موضوعات ویژه
مورد بحث را در بردارند .مبادله با یزدی بسیار ماهیت کاری و دوستانه داشت و یزدی اندکی در مواضع
خود نسبت به فرآیند بنای روابط جدید در مقایسه با مذاـکرات قبلی در هفتههای اخیر صمیمانهتر بود.
3ـ پرشت از دیدگاه واشنگتن بعضی ازتشویشهای ایاالت متحده را بر سر روشهای اخیر دولت موقت
ایران درباره فعالیتهای ایاالت متحده و مواضع ایاالت متحده نسبت به ایران ابراز داشت .باید صراحتًا
ـگفت که ما از دامنه سوءظن نسبت به انگیزههای ما در ایران و موضع گیری مـا نسـبت بـه انـقالب
شگفتزدهایم .پرشت تأـکید کرد که نظر گاه ما کامًال متفاوت است .این اندیشه که ما نسبت به انقالب روش
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خصمانه داریم با سیاست کنونی ما نسبت به ایران و عالئق ما در این کشور  180درجه متفاوت است.
عالقه ما به ایران این است که ایران مستقل و از لحاظ تمامیت ارضی دست نخورده باقی بماند .یک
حکومت با ثبات فزاینده داشته باشد و بتواند با مشکالتی که بروز مینماید مقابله کند .او گـفت مـا
آرزومندیم که دولت موقت ایران در کوششهای خود موفق باشد زیرا به همان اندازه که دولت موقت ایران
نسبت به ثبات پیشرفت حاصل کند ٬منافع ما در ایران پیش میرود .پرشت خاطرنشان ساخت که باید
صراحتًا گفت که ما راه با دوام دیگری را نسبت به دولت کنونی نمیبینیم و بنابراین به هیچوجه عالقه
نداریم و هیچگونه نفعی نداریم که جز کمک به هر ترتیب به موفقیت آن کار دیگری انجام دهیم.
4ـ در همین زمینه ایاالت متحده در پی همکاریبا دولت موقت ایران در حل مشکالت ویژه به نسبت
بروز آنهاست .ما معتقدیم که چه در زمینه قراردادهای بازرگانی و چه در زمینه تأمین تجهیزات نظامی
پیشرفتهایی در شرف حصول است .درباره مسئله اخیر پرشت ٬نامهای از ژنرال ـگریوز به یزدی داد که در
آن تأیید شدهاست که در زمینه کاهش هزینه مربوط به پایان قرارداد لوازم یدکی برای اف  16پیشرفت
حاصل شدهاست و ما به زودی نامه دیگری از ژنرال ـگریوزخواهیم فرستاد که طی آن فلسفه موضعی که ما
درباره قیمت گذاری ناوشکنهای اسپروونس گرفتهایم تشریح شدهاست .همچنان که قبًال اعالم داشته
بودیم ما حاضریم با نمایندگان دولت موقت ایران از وزارت دفاع ملی و وزارت امور خارجه در یک گروه
ـکاری در دوریک میزنشسته و درباره این مسائل و مسائل دیگر ناشی ازاداره تنخواهـگردان گفتگوکنیم .به
سرهنگ ـکامکار آمادگی ما را برای اقدام در هر طریقی که دولت موقت ایران پیشنهاد مـیکند ابـراز
داشتهایم .سرهنگ اسکات همچنین اخیرًا فهرست تفصیلی پروندههای مختومه فروشهای نظامی خارجی
را برای وزارت دفاع ملی تهیه کردهاست .این اطالعات اخیرًا در اواسط سپتامبر به عنوان جزئی از بررسی
ـکلی پروندههای مختومه و معلق فروشهای نظامی خارجی فراهم شدهاست ولی اـکنون اطالعاتی در یک
پیشنهاد کلی جداـگانه برای کمک به درک و تفاهم دولت موقت ایران بروز کرده است .ما همچنین چندی
قبل فهرستی از لوازم یدکی باتوجه به اقالم و رشته نیرو که برای انتقال به خط لوله آماده است فراهم کردیم.
ما همچنین امیدوار بودیم که یک کمیته مشترک آمریکا و ایران درباره تأسیسات نظامی تعطیل شده
آمریکایی تشکیل شود) ما بعدًا اطالع یافتیم که یزدی ریاست جلسه این کمیته را در  28اـکتبر به عهده
خواهد داشت(.
5ــ پاسخ یزدی به همه این مراتب روی هم رفته مثبت بود .او موافقت کرد که در زمینه داد و ستد
پیشرفتهایی حاصل شده است .او گفت از اظهارات پرشت درباره روش دولت آمریکا نسبت به مناسبات با
ایران قدردانی میکند .دولت موقت ایران نیز به نوبه خود مایل است مناسبات حسنه و سازندهای با ایاالت
متحده داشته باشد ولی ابتدا الزم است مسائل مربوط به مناسبات قدیمی حل و فصل شود تا مناسبات
جدید بر یک شالوده سالمی آغاز شود .پرشت اظهار نظر کرد که پیشرفتهایی حاصل شده و این امیدواری
هست که هست که ساختن مناسبات جدید نیازمند بهحلوفصل همه مسائل معوقه در تمامیت آن نباشد.
6ـ پرشت خاطرنشان ساخت که اـگر درک عمومی دقیقتری در ایاالت متحده از تحوالت جاری در
ایران حاصل شود .مأموریت متقابل ما تسهیل خواهد شد و اوضاعی که از همه روزنامهنگاران آمریکایی
خواسته شود که ایران را ترک کنند به این موضوع کمک نخواهد کرد.او از اینکه کوششهای یزدی در
نیویورک با روزنامهنگاران آمریکایی نتیجهای دادهاست یا خیر ٬اظهار بیاطالعی کرد.یزدی درباره نتایج
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فوری کوششهای خود مطلبی نگفت ولی خشم خود را نسبت به خبرگزاری آسوشیتدپرس به مناسبت یک
ـگزارش اخیر ابراز داشت .این گزارش که وسیعًا پخش شده بود ٬حاـکی از آن بود که تولید نفت ایران به
اندکی باالتر از یک میلیون بشکه در روز کاهش یافتهاست .این از آن نوع گزارشهایی بود که ایرانیان را
درباره توطئه اساسی علیه ایران در مطبوعات ایاالت متحده مظنون میساخت .پرشت و کاردار به یزدی
یادآور شدند که مطبوعات در ایاالت متحده و جاهای دیگر یک نهاد ناقصی است ولی با توجه به همه
عوامل به نفع ایران نیست که به اوضاعی کمک کند که هیچ روزنامهنگار آمریکایی درباره تحوالت جاری
در ایران و به ویژه درباره جنبههای مثبت انقالب از قبیل جهاد سازندگی گزارش نکند.
7ـ تبادل نظر نسبتًا وسیعی درباره اوضاع در کردستان چیز تازهای در برنداشت .سوءظنهای واقعی یا
خیالی یزدی درباره فعالیتهای اسرائیلی کامًال مشهود بود .او گزارشهایی از قبیل گزارشی که طی آن سه
سفیر سابق آمریکا مسئله کردستان را نادیده گرفتهاند بیاساس خواند .معذالک او در این نظر اصرار داشت
ـکه ایاالت متحده با توجه تواناییهای اطالعاتی که او یقین دارد ایاالت متحده از آن برخوردار است٬
بایستی از دست داشتن بیگانگان در مسئله کردستان آـگاه باشد و اـگر در چنین اطالعاتی ایاالت متحده با
ایران سهیم شود بسیار به موضوع کمک خواهد کرد) .تلگراف جداـگانه( یزدی گفت هدف اساسی در
ـکردستان یافتن یک راه حل صلحآمیز است و ارتش برای حل این مشکل یک ابزار مناسب نیست و نه یک
ابزار دائمی .ایران اـکنون دارای نیروهای نظامی یا امنیتی مؤثر نیست و قبل از اینکه یک چنین نیروی
مؤثری مجددًا برقرار شود ٬پیمودن راه طوالنی الزم است.
8ــ پرشت گفت ما امیدواریم بتوانیم با تعداد بیشتری از ایرانیانی که موقعیت کلیدی دارند مالقات کنیم
و از جمله نام بهشتی را به عنوان کسی که مامیخواستیم مالقات کنیم ذـکر کرد .یزدی پس از اندکی تردید
از معاون خود تقاضا کرد تااین مالقات را به عالوه دیداری باآیتاهللمنتظری )ـکه اندیشه خودیزدی بود( و
حضور در نماز جمعه و مالقات با فروهر ترتیب دهد .به یزدی همچنین یادآوری شد که تقاضای وابسته
لینگن
مطبوعاتی برای دیدار با قطبزاده همچنان به قوت خود باقی است.
سند شماره )(87

محرمانه
به :سفارت آمریکا ـ تهران

تاریخ 27 :اـکتبر  79ـ  5آبان 58
از:وزارت امور خارجه ـ واشنگتن
موضوع :پیام به مناسبت عید قربان
1ـ خواهشمند است پیام ذیل را از سوی ونس ٬وزیر امور خارجه آمریکا ٬به یزدی وزیر امور خارجه
ایران در موقع مقتضی تسلیم کنید.
”آقای وزیر عزیز خوشوقتم از اینکه به مناسبت عید قربان بهترین آرزوهای خود را برای شما ابراز
دارم .امیدوارم که شما در کوششهای خود از جانب مردم کشور خود موفق باشید .من در انتظار آنم که بر
اساس تبادل نظرهای اخیر در نیویورک روابط فیمابین مستحکمتر گردد و بهبود بیشتری حاصل گردد .با
تقدیم احترامات ـ سایروس ونس“
2ـ وزارت امور خارجه آمریکا قصد ندارد که این متن را منتشر کنند ولی ایرادی ندارد اـگر دولت موقت
ونس
ایران چنین قصدی داشته باشد.
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سند شماره )(88

تاریخ 29 :اـکتبر  79ـ  7آبان 57
از :سفارت آمریکا ـ تهران
از کاردار به معاون وزیر خارجه نیوسام
موضوع :هیئت نمایندگی دولت موقت ایران به الجزایر
1ـ )تمام متن خیلی محرمانه(
2ـ از تلگراف سپتامبر ما در حال گزارش کردن حضور دولت موقت ایران در جشنهای اول نوامبر با
حضور نخستوزیر بازرگان ٬وزیر امور خارجه یزدی و ظاهرًا وزیر دفاع چمران هستیم.
3ـ ما در ”مجموعه بیسیمها“ )توضیح مترجم :مجلهای ماهیانه بودهاست شامل بیسیمها و تلگرافات
ـکه توسط سفارت منتشر میشده و دراختیار خبرنگاران و خبرگزاریها قرار میگرفته است( مشاهده کردیم
ـکه شما و برژینسکی و افراددیگری ازطرف آمریکا در این جشنها شرکت خواهید کرد .من فکرمیکنم اـگر
یک نفر یابیشتر از شما فرصت گفتگو بااعضای هیئت نمایندگی دولت موقت ایران و مخصوصًا بازرگان را
پیدا کند خیلی مفید خواهد بود .من این تصادف را امروز به بازرگان در یک مجمع اجتماعی پیشنهاد کردم
و او به نظر میرسید که با روی باز با این فکر برخورد کرد .از نقطه نظر من تماس بهتر بااین گروه نتایج بهتر
لینگن
خواهد داشت.
سند شماره )(89

خیلی محرمانه
به:وزارت امور خارجه ـ واشنگتن

سری
تاریخ 30 :اـکتبر  1979ـ  8آبان 58
به :وزارت خارجه ـ واشنگتن
از :سفارت آمریکا ـ الجزیره
موضوع :جشن سالگرد بیست و پنجمین سال انقالب الجزایر
1ـ تمام متن سری است.
2ـ بسته به زمان مالقات احتمالی بین دکتر برژینسکی و بنجدید )شاذلی ( رئیس جمهوری یا بن
یحیی ٬وزیر امور خارجه الجزایر ٬موارد زیر تماسهای احتمالی برای گـفتگوهای اسـاسی بـین دکـتر
برژینسکی و اعضای برجسته دیگر هیئتهای نمایندگی که در جشن حضور خواهند داشت ٬میباشد.
الف :اسپانیا :سفیر اسپانیا در الجزایر به طور ویژه تقاضای مالقات بین دکتر برژینسکی و پرلورکا٬
وزیر ریاست جمهوری دولت اسپانیا )دبیرکل دولت( و اـگیوری بنگوآ ٬مدیر کل وزارت خارجه برای
آفریقا و خاورمیانه را نمود.
ب :فرانسه :سفیر فرانسه در الجزایر در زمینه عالقه احتمالی ـکودی دولوس دبیر کل برای مالقات با
دکتر برژینسکی یا دیگر مقامات بازدید کننده مناسب آمریکایی تحقیق میکند.
ج :لیبی :اـگر قذافی رئیس جمهوری لیبی در مراسم حضور یابد ٬در خصوص این پیشنهاد که او با دکتر
برژینسکی مالقات نماید ٬سفیر لیبی در الجزایر تمایل محتاطانهای نشان داد.
د :ایران :کاردار ایران در الجزایر امروز مرا از ارسال پیام به تهران جهت مشخص نمودن عالقه احتمالی
بازرگان ٬نخستوزیر یا دیگر اعضای هیئت نمایندگی دولت ایران در مالقات با دکتر برژینسکی یا دیگر
مقامات بازدیدکننده مناسب آمریکایی ٬مطلع نمود.
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3ـ مطالب باال منعکسکننده عالقه روشن تمام آنهایی که نسبت به سیاست خارجی فعلی در الجزیره
)مقامات دولت الجزایر٬دیپلماتها ٬مطبوعات( توجه دارند ٬در این حقیقت میباشد که دولت ایاالت متحده
یک هیئت نمایندگی پرقدرت اعزام داشته که دارای خصوصیت ریاست آن به وسیله دکتر برژینسکی
میباشد .زمانی که دکتر برژینسکی و دیگران به الجزایر بیایند فرصتها برای برقراری تماسهای عـالی
مطمئنًا فراوان خواهند شد .هیئت نمایندگی و دیگران بایستی توجه داشته باشند که تمام ناظران محلی
دکتر برژینسکی را به عنوان طرفدار بزرگ سیاست تهیه تسلیحات برای مراـکش در دولت ایاالت متحده
میدانند.
سند شماره )(90

تاریخ 31 :اـکتبر  1979ـ  9آبان 58
از :سفارت آمریکا ـ تهران
موضوع :اطالعات بیوگرافیک
ـکمال خرازی معاون وزارت امور خارجه در امور سیاسی ظاهرًا  30تا  40ساله به نظر میرسد .او با
یک ریش انقالبی )شاید اسالمی( جلوهـگر میشود ولی از لحاظهای دیگر و از لحاظ لباس سختگیراست.
ـکمال خرازی اـگر جدی نباشد نمیتوان گفت کارهای باشد .خرازی به هیچ وجه به نظر نمیرسد شخصی
خوش مشرب یا تیز طبع باشد .خرازی در رشته اداره امور تربیتی در آمریکا تحصیل کردهاست .او ابتدا در
دانشگاه ـکالیفرنیای جنوبی مدت یک سال و بعدًا در دانشگاه هوستون تحصیل کرده و درجه دکترا از آن
اخذ کرده است .هنگامی که او در آنجا بود از قرار معلوم با ابراهیم یزدی وزیر امور خارجه که او نیز سالها
در تگزاس بود ارتباط پیدا کرد .او در سال  1976به ایران بازگشت .خرازی به نظر نمیرسد که نسبت به
ایاالت متحده نظر بدی داشته باشد ٬هر چند مشکل بتوان درباره احساسات واقـعی او بـا سـپری از
خویشتنداری قضاوت کرد .در جریان مالقاتی با کاردار در  30اـکتبر او در اظهار قدردانی از کوششهای
ـکاردار برای تسهیل فرایند عادی شدن مناسبات دوجانبه آمریکا و ایران صمیمی به نظر میرسید ولی در
همان زمان نیز او هیچگونه نشانهای بروز نداد که این احساس مبتنی بر عوامل عاطفی است .خرازی در
همین مکالمه خاطرنشان ساخت که او متأهل است .او به خوبی انگلیسی صحبت میکند هر چند انگلیسی
او دارای لهجه بوده و گاه گاهی از لحاظ دستوری اشتباهاتی دارد.
سند شماره )(91

خیلی محرمانه
به :وزارت امور خارجه ـ واشنگتن

 31اـکتبر  79ـ  9آبان 58
خیلی محرمانه
2ـ در جریان دیدار مأمور سیاسی از پارساـکیا ٬کفیل اداره پنجم وزارت امور خارجه در تاریخ 31
اـکتبر درباره مسائلی دیگر پارساـکیامسئله حضور شاه را در ایاالت متحده به میان آورد .و بااظهارات پراز
عواطف به طور غیر رسمی و خصوصی )برای مدت  15دقیقه( با مأمور سفارت برای توضیح این مطلب به
حکومت آمریکا که چرا شاه باید آمریکا را ترک کند صحبت کرد .پارساـکیا نکات زیر را مورد توجه قرار
داد.
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3ـ او و انتظام به سختی میکوشند از بروز یک بحران در مناسبات با آمریکا اجتناب کنند ولی این امر
تقریبًا غیر ممکن است .آنها نمیخواستند که دولت موقت ایران یک یادداشت رسمی درباره شاه بفرستد
وسعی میکردند که اثر این وضع را تا اندازه ممکن کاهش دهند ولی فشارهایی که از خارج بر وزارت امور
خارجه وارد میشود بسیار نیرومند است.
4ـ رهبران دولت موقت ایران ) یعنی بازرگان و یزدی( عاجزند و تصمیم درباره اینکه به چه ترتیب در
ادامه حضور شاه در آمریکا باید اقدام کرد از طرف آنها اتخاذ نخواهد شد .وزارت امور خارجه خواهد
توانست زیان وارده به مناسبات ایران و آمریکا را ترمیم کند ٬در صورتی که شاه بالفاصله پس از اینکه از
بیمارستان مرخص شد آمریکا را ترک کند .در غیر این صورت بحران روی خواهد داد .پارساـکیا درباره
آنکه چگونه تصمیمات درباره مسائل دیگر سیاست خارجی از قبیل مناسبات با مصر از سوی خمینی
اتخاذ میشود توضیح داد و اعالم کرد ٬ولی مستقیمًا خاطرنشان ساخت که ادامه حضور شاه در آمریکا
ممکن است منجر به قطع مناسبات میان ایران و آمریکا شود.
5ــ پارساـکیا گفت که رهبران دولت موقت ایران آمادهاند بپذیرند که شاه در مکزیکو باشد ولی اقامت
شاه در آمریکا چیز دیگری است .دولت موقت ایران اعتقاد دارد که شاه از اقامت خود در آمریکا برای
ادامه کوششهای براندازی علیه حکومت موقت ایرانبهرهبرداری خواهد کرد ٬همان طوری که خمینی در
پاریس رفتار مشابهی را داشت .پارساـکیا خاطرنشان ساخت که  200هزار ایرانی در آمریکا زندگی
میکنند و اینکه شاه پولهای نامحدودی در اختیار خود دارد) .او رقمی را ذـکر کرد که اـکنون به طور کلی
متداول شده است و آن  20میلیارد دالر است( .پارساـکیا خاطرنشان ساخت که ایران یک کارخانه
شایعهسازی درزدار است ولی رهبران دولت موقت ایران هرگز شایعات درباره اینکه شاه مبتال به سرطان
است را دریافت نکرده بودند و به همین دلیل آنها درباره بیماری شاه بسیار ظنین هستند .آنها همچنین
درک نمیکنند که چرا شاه باید در آمریکا معالجه شود.
6ـ پارساـکیا گفت که رهبران حکومت موقت ایران ٬که مقصود او به طور ساده خمینی و اطرافیان او
هستند ٬اهل سیاست نیستند و درک فرآیندهای دیپلماتیک را ندارند و آنها درباره نتایج آیندهای که ممکن
است از هرکس تصمیمی ناشی شود فکر نمیکنند .پارساـکیا گفت که آنها ) یعنی رهبران در قم( با دقت
فراوان مراقب این موضوع هستند که آیا به شاه اجازه داده میشود که در آمریکا بماند یا خیر و اـگر به او
چنین اجازهای داده شود آنها بالفاصله اقدام خواهند کرد )او مشخص نکرد که چگونه ولی مقصود قطع
روابط بین دو کشور بود(.
7ـ در جریان مکالمه ٬پارساـکیا همچنین به مصاحبه سناتورجکسون درتلویزیون در برنامه مالقات با
مطبوعات اشاره کرد و گفت که این مصاحبه سطوح باالی وزارت امور خارجه را مانند یک بمب تکان داده
است) .شماره  1446وزارت امور خارجه آمریکا( یزدی بالفاصله خواستار متن کامل این مصاحبه شد تا
معلوم شود که اشارات جکسون به چه مطالبی بودهاست.یزدی جکسون را به عنوان یک رهبر بسیار
نیرومند آمریکایی تلقی میکند و هنوز یقین حاصل نکردهاست که اشارات جکسون را باید یک نوع پیام از
سوی حکومت آمریکا تلقی کرد .مأمور سفارت به پارساـکیااطمینان داد که چنین مقصودی در میان نبوده
است.

ـکتاب سی وپنجم

حکام جزیرةالعرب
بازیچههای شیطان
بزرگ

مقدمه
در این مقدمه از مشارکت نظامی سعودی و آمریکا٬از خریدهای بی سابقه و کالن اسلحه آمریکایی ٬از
تبانی مدام آمریکا و عربستان در جهت چپاول روزافزون ذخایر نفتی خاورمیانه ٬از حراج بی رویه نفت به
دستور اربابان آمریکایی به گونهای که آنها نیز متعجب شوند از فروش تمام حیثیت و شرافت مسلمین و
اعراب در مقابل تأمین چترامنیتی آمریکا بر حکومت آل سعود ٬از روابط ویژه باامپریالیسم ٬از بیایمانی و
نامسلمانی و ظاهرفریبی شاهان و شاهزادگان آل سعود ٬از رشد مظاهر فساد غربی و شعلهور شدن آتش
مفاسد در زیر خاـکستر تقدس ریاـکارانه ٬از تبعیضها و فشارهای بی حساب بر مسلمین غیروهابی از چند
دستگیهای داخلی خاندان آل سعود و درجه وابستگی هریک به آمریکا و غیره سخن نخواهیم راند ٬چرا که
سطر سطر اسناد این کتاب و برگ برگ اخبار روزانه جهان گواه صادقی بر این گفتار است .بلکه از مطالبی
پرده بر میافکنیم که چهره خشن ائمه کفر را بدون بزک نمایانتر میسازد .و آن پرداختن به گوشهای از
اسناد منتشر شده در این کتاب که ترسیم کننده تصویری از حرکات حکام جزیره العرب به عنوان عمود دیر
پای کمپ خیمه شب بازیهای گوناـگون امپریالیسم آمریکا و ستون واقعی ارتجاع خود فروخته و مزدور
منطقه در دهه اخیر است .به گواه این اسناد در تمامی توطئههای امپریالیسم آمریکا و سرمایه داری قهار
جهانی علیه ملل مسلمان و مستضعف منطقه ٬دست قداره بندان سعودی ٬تا مرفق به خون آغشته است .در
ایران ٬اتیوپی ٬مصر٬یمن ٬فلسطین ٬جمهوری صحرا ٬شاخ آفریقا و هر کجا که صحنه نبرد مردم مظلوم و
مسلمان با امپریالیسم آمریکا و حکام کافر و ظالم و فاجر است سعودیها در سنگر کفار و ظالمین علیه
مستضعفین قداره بستهاند.
عمق فاجعه آنجاست که طواغیت سعودی نه تنها در کنار کفار علیه مسلمین آتش گشودهاند ٬بلکه به
عنوان مشوق و محرک اصلی ٬کفارجنگ افروز را به نبرد با مسلمین دعوت مینمایند .در بررسی ذیل زبان
اسناد گویای این مدعاست.
1ـ ایران:
فهد ولیعهد وقت عربستان ده روز قبل از فرار مفتضحانه شـاه مـعدوم در حـمایت از وی چـنین
موضعگیری نمود” :ما از هر رژیمی که در کشور خود از مشروعیت برخوردار است پشتیبانی میکنیم و
رژیم شاه متکی بر چنین مشروعیتی است .حوادث خونین ایران به نفع هیچ کس نیست به جز دشمن...
اوضاع کنونی ایران نه به نفع خود ایرانیان است نه به نفع اسالم ومسلمانان ...شکی نیست که ما از وضع شاه
و حضور او پشتیبانی میکنیم“ همتای دیگر او نیز همین عقیده را دارد:
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”در جریان یک مکالمه با شاهزاده سعودالفیصل وزیر خارجه عربستان سعودی در یکم ژانویه )15
روز قبل از فرار شاه!( وی گفت عربستان سعودی درباره حوادث ایران بسیار نگران است و حکومت
سعودی نگران این است که اـگر شاه برود ...شرایط هرج و مرجی به وجود خواهد آمد که برای منطقه چندان
اثر خوبی نخواهد داشت .پرسیدیم برای چاره جویی چه باید کرد؟ وی گفت شاه نـیازمند پشـتیبانی
لژیستیکی است“.
نامبردگان پس از سقوط شاه و برقراری جمهوری اسالمی در ایران چنین موضعگیری نموده:
”فهد ادامه داد به عقیده ما )امام( خمینی یک آلت دست است ٬هر چند از چنین چیزی آـگاهی ندارد یا
آن را نمیپذیرد .کمونیستها نقشههای خود را با نظم و ترتیب دنبال میکنند ...این اقدامات و کشـتار
وحشیانه هیچ گونه ارتباطی با اسالم ندارد ٬که پرچم آن به طور تصنعی در ایران به اهتزاز درآمده است“.
”فهد سپس پیش بینی کرد به زودی شاید ظرف چند ماه آینده )امام( خمینی ازمیدان بدر خواهد رفت
و ایران اتیوپی دیگری خواهد شد که به توسط کمونیستهایی که از سوی مسکو در آنجا نشانده شدهاند
رهبری خواهد شد “.نکته اساسی اینجاست که وی نه تنها سرکوب و توطئه امپریالیسم آمریکا را علیه
مردم مظلوم و مسلمان ٬کافی نمیداند بلکه به شدت آنها را جهت براندازی انقالب اسالمی ایران ترغیب و
تشویق مینماید.
”شاهزاده فهد اظهار تأسف کرد که ایاالت متحده برای مقابله با تهدیدهای کمونیستی در منطقه کاری
نمیکند” “.وی گفت عربستان سعودی نزدیک شدن شعلههای آتش را از مدتها قبل دیده و به ایاالت
متحده آمریکا هشدار داده بود ٬ولی هشدارها و نداهای عربستان سعودی به گوشهای ناشنوا برخورد کرده
است“.
2ـ بحرین:
نقش سعودیها در خلیج فارس دو روی یک سکه است .از یک طرف با هیاهوی دخالت ایران )آنهم به
اسم کمونیسم( ٬اربابان آمریکایی را به مداخله و مقابله مستقیم با انقالب اسالمی ترغیب مینمایند .و از
طرف دیگر ٬با مداخله مستقیم خود به سرکوب مردم مبارز منطقه میپردازند.
”فهد سپس خاطرنشان ساخت که ایران ٬بحرین و ـکویت و سایر کشورهای عربی را در خلیج )فارس(
تهدید میکند ٬در حالی که حتی یک کلمه هشدار دهنده از جانب ـکارتر برای دادن اطمینان به کشورهای
ضعیفی مانند بحرین ادا نشده است و حتی دوستان آمریکا نیز در این منطقه و در اطراف و اـکناف جهان
ـکاری نکردهاند“.
”تاجر سعودی در حضور مقام پلیس در  14سپتامبر به مقام کنسولی گفت که عربستان سعودی 500
تن از گاردهای ملی خود را به بحرین فرستاده است تا به دولت بحرین در برقراری نـظم در بـرابـر
ناآرامیهایایجاد شده توسط شیعیان کمک نمایند“.
”نه ما و نه سفارت انگلیس تاـکنون هیچ تأییدیهای مبنی بر ارسال گارد ملی دولت سعودی به بحرین
دریافت نکردهایم در طی تظاهراتی که دراواخراوت روی داد شایعات قوی وجود داشت که حدود  2هزار
تن پلیس سعودی برای کنترل اوضاع به بحرین وارد شدهاند ٬ولی تاـکنون هیچ گونه اثری از آنها پیدا نشده
است “.مسئله آن نیست که چکمه پوشان سعودی به بحرین رفتهاند یاخیر ٬بلکه مسئله آن است که از خطر
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ایران مسئله بیافرینند و خود مداخله کنند ”عبداهلل برای تشدید طرفداری از قاطعیت در منطقه خـلیج
فارس مدعی شد که عربستان سعودی نقشههای تجاوز کارانه ایران را درباره بحرین )بااخطار به تهران که
هر گونه کوشش برای به دست گرفتن حکومت در بحرین با مخالفت سعودی روبرو خواهد شد (.خنثی
ـکرده است“.
”در چندین مرحله عبداهلل اصرار ورزید که حکومت ایاالت متحده در مقابل تهدید شـوروی و قـائم
مقامهای آن نسبت به امنیت خلیج فارس انرژی بیشتری از خود نشان دهد .او طرفدار آن بود که ایاالت
متحده یک ترکیبی از به حرکت درآوردن چماق و دیپلماسی فعال از خود نشان دهد“1.
3ـ یمن:
سیاست توطئه گرانه سعودیها در یمن آنقدر واضح است که نیازی به توضیح ندارد” .سیاست عربستان
در قبال یمن یک سیاست مردد بوده است .از یک طرف میخواهد که یمن شمالی به اندازه کافی قوی باشد
تا بتواند از خودش در مقابل یمن جنوبی دفاع کند و از طرف دیگر نمیخواهد که زیاد قوی باشد که
خودشان )سعودیها( را تهدید کند.سعودیها نسبت به میل و عالقه یمن شمالی برای گفتگو با یمن جنوبی
راجع به اتحاد دو یمن مظنون میباشند .امیر سلطان وزیر دفاع عربستان سعودی اـگر متقاعد شود که صالح
)رئیس جمهور یمن شمالی( در حقیقت خیلی نزدیک به یمن جنوبی شده است ٬ممکن است با ناراضیهای
یمن شمالی همکاری کند تا رژیم صالح را ساقط کند“.
4ـ اتیوپی:
”فهد گفت عالقه اونسبت به اتیوپی صرفًا جنبه علمی ندارد ٬بلکه بر اساس نزدیکی شاخ آفریقا به شبه
جزیره عربستان و انعکاسهای صحنه سیاسی اتیوپی ٬سومالی ٬اریتره ٬و سودان بر تحوالت در عربستان
سعودی و منطقه خلیج )فارس( است“ ”سپس شاهزاده فهد نقل کرد که چگونه از قبل سقوط امپراطور
هایله سالسی را با نیکسون رئیس جمهور وقت و راجرز وزیر امور خارجه وقت مورد بحث قرار داده
است ....متأسفانه غرب و ایاالت متحده نیز کاری نکردند و یک راه گشودهای را برای شورویها و متفقین
آنها باقی گذاشتند“.
5ــ سومالی:
”فهد یادآوری کرد که چگونه در سال  1978به پیشنهاد ـکارتر زیاد باره رئیس جمهور سومالی را
متقاعد کرده بود تا علنًا پذیرش انجام یک همه پرسی به سرپرستی سازمان ملل متحد را در مورد اهالی
صحرای اوگادن اعالم بدارد .هر چند زیاد باره آمادگی خود را برای پذیرفتن نتایج یک چنین همه پرسی
اعالم داشته بود معذالک ظاهرًا ایالت متحده آمریکا عالقه خود را نسبت به سومالی از دست داده بود .فهد
از این بیم داشت که در نتیجه سهل انگاری ممکن است ٬ایاالت متحده سومالی را از دست بدهد“.

1ـ وقتیکه عربستان اینگونه فعال در همه توطئهها علیه جمهوری اسالمی دخیل بوده است ٬دیگر کسی باور نمیکندکه صحنه گردان اصلی جنگ
عراق علیه ایران عربستان نبوده است.
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6ـ جمهوری صحرا:
امیر عبداهلل ولیعهد فعلی سعودی صریحًا کفار آمریکایی را جهت حمایت از شاه حسن علیه صحرا
دعوت میکند” .عبداهلل که قبًال با دقت فراوان به بررسی سفیر درباره اوضاع نظامی مراـکش گوش فرا داده
بود با همین لحن )دعوت از آمریکا جهت به حرکت در آوردن چماق از یک طرف و دیپلماسی از طرف
دیگر( از آقای بال خواست تا درباره فراهم کردن پشتیبانی نظامی به ملک حسن ـکنگره آمریکا مقامات
دیگر را تحت فشار قرار دهد“.
7ـ مصر:
از آنجا که مصر پس از قرار داد ـکمپ دیوید و دوستی با صهیونیسم دشمنی آشکار خود را با اسالم و
استقالل ملتهای عرب خاورمیانه نشان داد ٬مورد تنفر شدید ملتهای منطقه قرار گرفت .دولتهای مزدور و
نوکر غرب اـگر چه از ته دل با سادات و رژیم مصر بودند ٬لیکن به لحاظ فشار مردم ناچار از قطع رابطه با
مصر و در انزوا قراردادن آن رژیم شدند .آمریکا و اسرائیل در جهت مقابله باخواست مردم مسلمان منطقه
سعی بر آن دشت تا هرچه کمتر مصر زیر فشار قرار گیرد .شرح همکاری توطئهآمیز عربستان ـ آمریکا ـ
مصر در ترویج وحدت اسالم آمریکایی در ضدیت با اسالم و مسلمین و آشتی با صهیونیسم به روشنی از
متون زیر آشکار است.توجه کنید:
”در طی مالقات اول ماه مه مأمور سیاسی سفارت مسئله ـکنفرانس اسالمی فاس را بااحمد سراج مدیر
ـکل امور شرقی وزارت امور خارجه عربستان مورد بحث قرار داد .سراج گفت عربستان سعودی یک
هیئت نمایندگی نیرومند مرکب از پنج مقام وزارت امور خارجه به این کنفرانس اعزام میکند.دربـاره
عضویت مصر سراج گفت عربستان سعودی از لحاظ حقوقی ناـگزیر است که تصمیم کنفرانس بغداد را
رعایت کند.او گفت اـگراخراج مصر صریحًا به رأی گذاشته شود ٬عربستان سعودی نمیتواند ازاجماع آراء
عرب طفره رود .سراج افزود به عقیده او بهترین راه برای جلوگیری از اخراج مصر این است که کشورهای
غیر عرب در مقابل چنین تدبیری با استناد به دفاع از منشور ـکنفرانس اسالمی مقاومت کنند )در این
منشور از اخراج یک کشور مسلمان از کنفرانس هیچ گونه پیش بینی به عمل نیامده است ...(...سراج گفت
اـگر کشورهای غیر عرب به تعداد کافی بر اساس دفاع از منشور ـکنفرانس اسالمی ایرادات جدی بگیرند٬
عربستان سعودی ممکن است بتواند از به رأی گذاشتن مسئله اخراج با این استناد که یک چنین رأی دادنی
به همبستگی اسالمی لطمه خواهد زد ٬جلوگیری کند“.
8ــ فلسطین:
در مورد موضعگیری حکمرانان سعودی علیه منافع خلق فلسطین و روشدن آخرین دسیسهها بخون
بسیار است ٬لیکن جهت ختم مقال ٬با ارائه جان کالم و غرض نهایی سعودیها در طرح این توطئهها
مستخرجه از مذاـکرات سری شان با اربابان آمریکایی بسنده میکنیم:
”سعودیها کشمکش بین اعراب و اسرائیل را یک تهدید مستقیم برای امنیت ملی شـان بـه شـمار
میآورند .در نظر آنها معطلی و درگیری اعراب مخصوصًا فلسطینیها ٬منبع بی ثباتی در منطقه میباشد که
به طور موفقیت آمیزی از جانب چپهای تندرو و شوروی تحمیل شده است“.
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”رهبران سعودی متقاعد شدهاند که آوردن و شرکت دادن سازمان آزادیبخش فلسطین در مذاـکرات
صلح ٬قسمت عمدهای از سازمانهای فلسطینی را از گروه اعراب تندرو و رادیکالی که هر گونه موافقتنامه
را با اسرائیل رد میکنند ٬خارج خواهد کرد .بدین طریق باز مشکل قبول مصالحه با اسرائیل از روی دوش
اعراب برداشته خواهد شد و به گردن خود فلسطینیها گذاشته میشود.
در خاتمه به لطف خدا امیدواریم انتشار این مجموعه طشت رسوایی ساده اندیشان سیاسی را فرو
افکند و آوای به هنجار مظلومیت خلقهای زیر ستم را در صور اسرافیل دمد .باشد که در فردای تاریخ
مشاهده به گور سپرده شدن استکبار جهانی و اذنابش در منطقه باشیم .انشاءاهلل.
دانشجویان مسلمان پیرو خط امام
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سند شماره )(1

ژوئیه  79ـ تیر 58

عربستان سعودی
خشکی:
مساحت = در حدود  2٬331٬000کیلومتر مربع تخمین زده میشود )مرزها مشخص نشده و مورد
اختالف میباشند(  %1کشاورزی %1 ٬جنگل %98 ٬بیابان ٬هرز یا اراضی شهری.
مرزهای خاـکی =  4٬537کیلومتر
آبها:
محدوده آبهای داخلی )ادعا شده( =  12میل)به اضافه  6میل ”منطقه نظارت الزامی“(
نوار ساحلی =  2510کیلومتر
مردم:
جمعیت = ) 8٬103٬000ژوئیه  (1979درصد رشد متوسط ساالنه جمعیت ) %3/1در حال حاضر(
ملیت = نام ـ سعودی ٬صفت ـ عربستان سعودی یا سعودی.
تقسیمات نژادی = %90عرب %10 ٬آسیایی ـ آفریقایی )تخمین( دین = %100مسلمان
زبان = عربی
سطح سواد = ) %15تخمین(
نیروی کارگر = در حدود  2) %33به یک خارجی هستند( جمعیت %44 ٬در قسمت تجارت ٬خدمات
واردات دولتی %28 ٬کشاورزی %21 ٬ساختمان %4٬صنایع %3٬نفت و معدن.
حکومت:
نام حقوقی = پادشاهی عربستان سعودی
نوع = پادشاهی
پایتخت = ریاض ٬وزارت امور خارجه و نمایندگیهای کشورهای خارجی در جده میباشند.
تقسیمات سیاسی کشوری =  18امارات
سیستم حقوقی = قسمت اعظم آن بر اساس قوانین اسالمی است٬مقداری قوانین غیر مذهبی هم به اجرا در
آمده است ٬اختالفات بازرگانی به وسیله کمیته مخصوصی حل و فصل میشوند ٬و هنوز قوانین اجباری
دادگاه بینالمللی را در امور قضاوت قبول نکرده است.
تعطیل ملی =  23سپتامبر
شعبات = شاه خالد )السعود ٬خالدابن عبدالعزیز( با مشاوره با خانواده سلطنتی حکمروایـی مـیکند
)خصوصًا با ولیعهد فهد( و شورای وزیران.
رهبر دولت = شاه خالد ابن عبدالعزیز آل سعود.
ـکمونیستها = خیلی کم
اقتصاد:
تولید خالص ملی  64 = GDPمیلیارد دالر )تخمین  (1978درآمد سرانه  9٬800دالر ٬رشد ساالنه
غیرنفتی رشد خالص ملی با احتساب قیمتهای ثابت تقریبًا 77 )%15ـ 1973متوسط غیرنفتی(
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ـکشاورزی = خرما ٬غله ٬دامپروری ٬در محصوالت غذایی خودکفا نیست.
صنایع مهم = تولید روزانه نفت  9/2میلیون بشکه در روز ) ٬(1978پرداختها به دولت عربستان
سعودی  36میلیارد دالر ) ٬(1977تولید سیمان ٬کارخانههای کوچک ٬تولید فوالد ٬پاالیشگاه نفت٬
چندین صنایع سبک که شامل کارخانههایی میشود که به تولید مواد پاـک کننده ٬محصوالت پالستیکی٬
لوازم و اثاثیه خانه و غیره اشتغال دارند ٬پترومین ) (PETROMINکه یک آژانس نیمه دولتی میباشد و در
رابطه با وزارت نفت است به تازگی یک کارخانه بزرگ تهیه کود احداث نموده است .نیروی الکتریسته =
ظرفیت 4٬700٬000ـکیلو وات ) ٬(1978تولید  8/5میلیارد کیلو وات ساعت )٬(1978تولید سـرانـه
 1٬056کیلو وات ساعت میباشد.
صادرات =  40میلیارد دالر )تا بندرگاه  %99 ٬(1978از نفت و مواد نفتی.
واردات =  24میلیارد دالر )هزینه خود کاال ٬بیمه و باربری  ٬(1978کاالهای تولید شده ٬وسایل و
تجهیزات حمل و نقل ٬مواد ساختمانی ٬تولیدات غذایی کنسرو شده.
مهمترین طرفهای تجارتی = در صادرات ـ آمریکا ٬اروپای غربی ٬ژاپن ٬در واردات آمریکا ٬ژاپن ٬آلمان
غربی.
ـکمکها = یک کشور بزرگ کمک دهنده ٬کلیه کمکهای نظامی واقتصادی در سال  1977به  4میلیارد دالر
رسیده است.
بودجه = )برای سال مالی  (1978هزینهها  32/8میلیارد دالر ٬که  22میلیارد آن جهت توسعه بکار برده
شده است.
نرخ برابری ارزی = یک ریال سعودی برابر است با  29/4دالر آمریکا )) (1978وابسته به حق برداشت
ویژه ٬قابل تبدیل آزاد(
سال مالی = بر اساس سال اسالمی میباشد ٬سال مالی 79ـ 1978سعودی مطابق با  6ژوئن  1978تا 25
می  1979میباشد.
ارتباطات:
راه آهن =  575کیلومتر فاصله خطوط استاندارد ) 1/434متر( جادهها = مجموعًا  30٬100کیلومتر٬
 16٬500کیلومتر جاده مرمت شده 13 ٬600 ٬کیلومتر جاده خاـکی با کیفیت خوب.
خطوط لوله =  2430کیلومتر برای نفت خام 386 ٬کیلومتر برای محصوالت تصفیه شده 98 ٬کیلومتر برای
ـگاز طبیعی.
بندرگاهها =  3بندر مهم )جده ٬دمام ٬رأس تنوره 6 ٬بندر کوچک.
ناوگان بازرگانی =  68کشتی ) 1000تنی یا بیشتر( مجموعًا  1٬272٬200تنی 2٬223٬00 ٬با بار ٬که
شامل  6کشتی مسافربری25 ٬کشتی باربری25 ٬فروند کشتی نفتکش 5 ٬فروندکشتی باربری مخصوص٬
یک فروند کشتی تخلیه بار در ساحل یک فروند نفتکش 2 ٬فروند کشتی حمل سنگ معدن و نفت یک
فروند جهت حمل و نقل گاز مایع) .٬خیلی محرمانه(.
هواپیماهای غیر نظامی =  78هواپیمای بزرگ باربری که شامل  9هواپیمای کرایهای نیز میباشد.
فرودگاهها = مجموعًا  90٬123عدد قابل استفاده 32 ٬عدد با باندهایی دائمی 18 ٬عدد با باندهائی به
طولهای بین 3659ـ 2440متر 39 ٬عدد با باندهایی به طولهای بین 2439ـ 1220متر4 ٬عدد با باندهایی
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به طولهای بیش از  3660متر.
شبکه مخابراتی = سیستم تقریبًا خوبی وجود دارد ٬طرحهای توسعه مکروویو
 CABLE GABLEسیستم قمر مصنوعی ٬در دست تهیه میباشند 200٬000 ٬تلفن )هر  100نفر 2/5
تلفن( 6 ٬موج آ .ام ٬یک موج اف .ام 11 .ایستگاه تلویزیونی ٬یک ـکابل زیر دریایی ٬یک ایستگاه قمر
مصنوعی در اقیانوس هند و یکی در آتالنتیک 15 ٬ایستگاه قمر مصنوعی داخلی.
نیروهای دفاعی:
نیروی انسانی نظامی = مذکر بین 49ـ 15سال  1٬882٬000نفر  1٬043٬000نفر مناسب برای خدمت
سربازی ٬در حدود  77٬000نفر در هر سال به سن  18سال که سن سربازی است میرسند.
پرسنل = نیروی زمینی  31٬500نفر ٬نیروی دریایی  1٬400نفر ٬نیروی هوایی  6٬000نفر)250
خلبان( 20٬000 ٬نفر گارد ملی )سری(.
واحدهای مهم زمینی =  3تیپ پیاده ٬یک تیپ پیاده موتوری 2 ٬تیپ زرهی8 ٬گردان )یکی گردان گارد
سلطنتی 2 ٬گردان هوابرد 2 ٬گردان زرهی سبک 1 ٬گردان نیروی مخصوص 2 ٬توپخانه صحرایی( 18
واحد توپخانه ضد هوایی 10 ٬واحد برای موشکهای ضد هوایی هاوک ) ٬(HAUKبه اضافه دارای 46
واحد که هر کدام به اندازه یک گردان میباشد.
ـکشتیها =  3قایق گشتی سریع ٬یک قایق گشتی 2 ٬فروند کشتی تخلیه نیرو 4 ٬فروند کشتی برای تخلیه
نیروی مکانیزه 4 ٬کشتی خدماتی در نیروی دریایی ٬در حدود  400قایق گشتی متفرقه )ـکه شامل 8
هاورکرافت هم نیز میشود( در گارد ساحلی.
هواپیما =  289فروند ) 184جت 39 ٬جت ملخ دار 14ملخ دار 52 ٬هلیکوپتر(.
تدارکات = خودش مقداری تفنگ و مهمات تولید میکند ٬برای بقیه وابسته به منابع غربی مـیباشد٬
خصوصًا آمریکا ٬آلمان غربی ٬انگلستان ٬ایتالیا و فرانسه) .خیلی محرمانه(.
بودجه نظامی = برای سال مالی که در تاریخ اول ژوئیه  1979به پایان میرسد مبلغ 12/936میلیون دالر
جهت بودجه نظامی تخصیص داده شده است ٬که در حدود  :%32از بودجه دولت مرکزی میباشد)خیلی
محرمانه(.
امنیت و اطالعات:
هیئت اطالعات عمومی )المدیریه العامه االستخبارات( برای امور داخلی و خارجی ٬دفـتر رابـط
خارجی برای اجرای عملیات مخفی خارجی )در سپتامبر  ٬1977دفتر رابط خارجی به عنوان یک جزء از
اجزاء مدیریت اطالعات عمومی در آن ادغام شد .ولی تا مارس  1978دوباره به عنوان یک سازمان
جداـگانه کارش را ادامه داد( ٬تحقیقات المدیریه العامه للمباحث( ٬برای امور داخلی مدیریت کل امنیت
عمومی )المدیریه العامه االمن العام( ٬برای امورداخلی ٬مدیریت کل گارد مرزی و ساحلی )المدیریه العامه
لخفرالسواحل و الحدود( برای امور داخلی ٬اداره دفاع غیر نظامی برای امور داخلی ٬اداره خدمات فنی
)مدیریه الخدمات العامه( برای امور داخلی شورای امنیت ملی )المجلس العی االمن العالم( برای امور
داخلی ٬گارد ملی )المرات الوطنی( برای امور داخلی ٬دفتر روابط خارجی برای امور داخلی و منطقهای٬
نیروی مخصوص امنیتی ٬برای امور داخلی٬
)سری  /غیر قابل رؤیت برای اتباع بیگانه(.
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سند شماره )(2

طبقهبندی :خیلی محرمانه
 2ژانویه  1978ـ  12دی 1356
به :وزارت امور خارجه واشنگتن دی ـ سی
از :سفارت آمریکا جده
موضوع :تأثیر بالقوه افزایش قیمت نفت اوپک ـ عربستان سعودی.
آنچه در ذیل آمده نمایانگر اتفاق نظر اعضاء کمیته نفتی سفارت وریاض و کنسولگری تهران میباشد.
1ـ تصمیم  14/5درصد افزایش قیمتی که در کنفرانس وزیران اوپک در ابوظبی گرفته شد ٬احتماًال
نشانگر تصمیم غالب عربستان سعودی برای حفظ وحدت اوپک در پاسخگویی به غرب و به خصوص
آمریکا در اتخاذ میانه روی در تعیین قیمتهاست .تمایل به برقراری وحدت با مشاورتهای دو جـانبه
فشردهای که قبًال از کنفرانس صورت گرفت ٬نشان داده شده است .این مشاورتها دراوائل پاییز آغاز شد ٬و
یمانی وزیر نفت عربستان سعودی پس از چند سال به ونزوئال سفر نمود و به دنبال آن مانی العطیبه وزیر
نفت ابوظبی ٬تقریبًا به تمام پایتختهای خاورمیانهای اوپک سفر کرد .و چند روز قبل از برگزاری کنفرانس٬
وزرای نفت ودارایی قطر وابوظبی والخلیفه وزیر نفت ـکویت و یکی از مقامات شرکت ملی نفت ایران به نام
پرویز مینا از شاه نشین )عربستان سعودی ـ م( دیدار کردند .بسیاری معتقدند که همین دیدارها موقعیت را
برای تصمیمگیری بر سر قیمت نفت در ابوظبی آماده کرد.
2ـ در همان حال ٬عوامل خارجی نیز بر افزایش قیمت فشارهایی وارد نمودند که مهمترین این عوامل
ـکاهش تولید نفت ایران دراوائل ماه دسامبر در نتیجه مشکالت درونی بود.این عامل به همراه عدم ممانعت
شرکتهای نفتی در برابر افزایش قیمتها قبل از کنفرانس ٬و نیز تقاضای شدید پاییزی اروپا برای نفت سبب
شد که تولید اضافی از بین برود .عالوه بر این ٬تجدید نیروی دالر در پاسخ به برنامه حمایت آمریکا تأثیر
چندانی بر طرز تفکر سعودیها نداشت .مقامات سعودی اظهار داشتند که اـکنون موقع آن نیست که بتوان
قیمت نفت را بر اساس این تجدید نیرو افزایش داد ٬چون برای اثبات کاربرد این برنامه حداقل چند ماه
الزم است.
3ـ در مقابل ٬تالشهای اوست برای ممانعت از افزایش قیمت اساسًا محدود به تماس با نمایندگان
عالیرتبه آمریکایی و بیانیهای عمومی نسبتًا مالیم توسط برنز کمیسیونر انرژی از آلمان غربی بود .این
تالشها ظاهرًا نتوانسته بود سعودیها را متقاعد به اتخاذ یک روش حاـکی از تندروی در برابـر فشـار
هماهنگ دیگر اعضاءاوپک بنماید .و نتیجه این شد که قیمت نفت در سال  ٬1979ده درصد افزایش یابد و
در سال  1980نیز در صورتی که افزایش دیگری حاصل نشود حدود  14/5درصد دیگر باال برود .این
ارقام هم برای میانه روها و هم برای تندروها منافعی به همراه دارد .چون هر دوی آنها میتوانند قیمتی را
ـکه به نفع خودشان است انتخاب نمایند.
4ـ اولین عکسالعملهای محلی در تلگرام مرجع گزارش گردید .زکی یمانی در مصاحبه مطبوعاتی
پس از کنفرانس اظهار داشت که سعودیها در نظر داشتند که افزایش کمتری در قیمت به وجود آید ٬لیکن
بیانات ولیعهد عربستان سعودی در روز بعد از آن با تأـکید بر  10درصد افزایش قیمت آن را ”منطقی و
عینی“ خواند و کاهش ارزش دالر و رشد تورم را سبب این افزایش قیمت اعالم نمود.
5ــ محاسبات نشان میدهد که اـگر میزان تولید معادل  8/5میلیون بشکه در روز باقی بماند ٬عربستان
سعودی درنتیجه این افزایش قیمت در سال  1979معادل  3/8میلیارد دالر پول اضافی در قبال نفت
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دریافت خواهد نمود .مسلمًا ٬این افزایش دریافت سبب خواهد شد که سعودیها بتوانند کمبود بودجه
ساالنه خود را جبران کرده ٬در هنگام کاهش تولید مقداری پشتوانه ارزی برای خود ذخیره نمایند .البته
این مقدار نخواهد توانست برای ایجاد برنامههای جاه طلبانه دیگر پولی فراهم نماید ٬و تأـکید بیشتر بر
ـکاهش هزینهها ٬کنترل مخارج و حفظ سطح تورم داخلی به میزان  10تا  12درصد ٬یعنی کمتر از سطوح
تورم پیشین ٬سبب کاهش بودجه مصرفی در پروژهها نیز نخواهد گردید.
6ـ به نسبت کاهش ارزش دالر در نتیجه افزایش قیمت ٬حدود بیش از  80درصد ذخـایر ارزی
سعودی نیز که به صورت دالر میباشد ٬دچار کاهش ارزش خواهد گردید .لیکن این کاهش ارزش دالر
زمانی کاربرد پیدا خواهد کرد که سعودیها بخواهند از این ذخایر خود برای پرداخت صورت حسابهای
وارداتی خود استفاده نمایند .به عبارت دیگر همان طور که افزایش قیمت سبب باال رفتن تورم در آمریکا
میشود ٬خرید کاال و خدمات آمریکایی توسط عربستان سعودی نیز مستقیمًا تحت تأثیر قرار خواهد
ـگرفت.
7ـ ما انتظار نداریم که این افزایش قیمت بر کمکهای خارجی عربستان سعودی تأثیر بگذارد .کمکها
احتماًال به میزان کنونی ادامه خواهد داشت ٬چون مالحظات سیاسی عربی و اسالمی مهمترین عوامل
تعیین کننده این کمکها میباشد .همان طور که موبوتواز زئیر در طی دیدارخود از شاه نشین )عربستان ـ م(
ـگفته بود میتوان کمکهایی به صورت اعطای امتیازات نفتی ارائه نمود.
8ــ در دراز مدت ٬پایه جدید احتمالی برای افزایش قیمت نفت اوپک در سال  14/5 ٬1980درصد
بیش از قیمت کنونی نفت خواهد بود ٬سومین برنامه پنجساله سعودی قرار است در آوریل  1980آغاز
ـگردد .این برنامه از برنامه دوم پرخرجتر است ٬و برنامه ریزان سعودی نیز فهمیدهاند که باید درآمدها را
متعادل مخارج بنمایند .هنوز معلوم نیست که این مسئله در دراز مدت بر سیاست قیمت گذاری نفتی چه
تأثیری خواهدداشت ٬لیکن با مشخص شدن خطوط اصلی برنامه سوم میتوان تأثیر آن را پیش بینی کرد.
9ـ مسئله الینحل ٬لیکن جالب دیگر این است که تأثیر این افزایش قیمت بر توسعه و ادامه ظرفیت
تولیدی نفت چگونه خواهد بود .امکان اختصاص یافتن مقداری از این سود اضافی در زمینه توسعه و
تداوم تسهیالت نفتی نسبت به نحوه فروش و تعیین بودجه شرکت آرامکو که قرار است ملی شود ٬مشخص
خواهد گردید.
10ـ از نظر سعودیها ٬مهمترین تأثیر کنفرانس ابوظبی ٬باز گرداندن وحدت اوپک بود .این وحدت
درنتیجه جدا شدن سعودی و به وجود آمدن دو نوع قیمت نفت در سال  1977به سختی ضربه دیده بود.
تمایل عربستان سعودی به پذیرفتن آراء اـکثریت ٬احترام این کشور را باال برد و موقتًا سبب شد که دیگران
فکر نکنند که این کشور حاضر نیست به حمایت از اوپک پایداری نماید .سعودیها این را یک جنبه مثبت
دانسته و این موضوع را میتوان در دفاع مطبوعاتی آنها از افزایش قیمت نیز مشاهده نمود.
11ـ البته بعضی از عناصر وحدت عربی نیز در این مسئله بی تأثیر نبودهاند .مهمتر از همه اینکه٬
عربستان سعودی نقش بسیار مهمی در بهبود روابطش با عراق و ـکویت ایفا نمود .در اینجا به دنبال نتایج
ـکنفرانس بغداد میتوان گفت که عربستان سعودی عالوه بر ایفای نقش به طرفداری از اعراب به طرفداری
از اوپک نیز پرداخته است.
12ـ لیکن هنوز موقع آن نرسیده است که بتوان گفت ارزیابی سعودیها از تأثیر افزایش قیمت نفت بر
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روابط آمریکا و عربستان سعودی چیست .عکسالعمل سریع دفاعی نشان میدهد که آنها از تأثیر این
موضوع بر روابط بسیار عصبی هستند ٬به خصوص اـگر بدانند که مانند سال  1977به وسیله مطبوعات
آمریکا موردانتقاد قرارخواهند گرفت .مسلمًا ٬معلوم نیست که آنها نسبت به تقاضای رئیس جمهور ـکارتر
در مورد تجدید نظر درباره قیمتها در سال آتی پاسخ مثبت بدهند.
ولی میتوان گفت که همان طور که از بیانات آنها بر میآید در نظر دارند در سال  1979در کنار برادران
خود در اوپک بمانند و قبل از هر گونه اقدام مؤثر برای سال  1980ابتدا پیشرفت دالر را مشاهده کرده و
زیر نظر بگیرند.
13ـ آنها همان طور که در گذشته بیان داشتهاند در آینده نیز ادعا خواهند کرد که اـگر میانه روی
سعودیها نبود ٬قیمت نفت خیلی بیشتر از اینها باال میرفت و دیگر اینکه در نتیجه دفاع سعودیها از منافع
آمریکا بود که اوپک راضی شد از دالر به عنوان واحد پولی قیمت نفت استفاده کنند .برای جلب نظر
مساعد آمریکا معلوم نیست چه اقدام دیگری انجام دهند ٬ولی حتمًا میزان خرید دالر از آمریکا را افزایش
خواهند بخشید.
14ـ بزرگترین خطری که تصمیمگیری اخیر اوپک به همراه داشت این است که اوپک و عربستان
سعودی خود را در نظامی یافتهاند که بر اساس آن باید در هر فصل قیمتها را افزایش دهند.
یمانی نیز در مصاحبههای مطبوعاتی خود از این نظام حمایت کرد و کمیته تعیین استراتژی دراز مدت
وزیران اوپک نیز در حال بررسی آن میباشد .چون تصمیمگیریهای اوپک در مورد قیمت جنبه سیاسی
دارد تا اقتصادی باید گفت که اـگر این رویه جا بیفتد نمیتوان در برابر آن مقاومت به خرج داد .در نتیجه یک
عامل ایجاد تورم دیگر در نظام اقتصاد جهانی به وجود خواهد آمد .و با وجود اینکه بارها گفته شده است
ـکه افزایش قیمت نفت بستگی به سرنوشت دالردارد ٬ولی هنوزتضمینی وجود ندارد که بر اساس آن بتوان
ـگفت که تقویت دالر کاهش قیمت نفت را نیز سبب خواهد گردید.
وست

سند شماره )(3

طبقهبندی :محرمانه
 30ژانویه  1978ـ  10بهمن 1356
به :وزارت امور خارجه ـ واشنگتن دی .سی
از :سفارت آمریکا ـ جده
موضوع :فروش نفت و صنعتی شدن عربستان سعودی
1ـ بنا به گزارش منابع سفارت ژاپن در اینجا )عربستان ـ م( یمانی وزیر نفت عربستان سعودی در
دیدار اخیر خود با سوندا وزیر امور خارجه ژاپن گفته است که نمیتوان از دولت عربستان سعودی انتظار
داشت که دراواسط سالهای  1980به میزان 18ـ 16میلیون بشکه نفت تولید نماید .این عدم توانایی توسط
سیا و در مطالعات دیگر هم ذـکر شده است ٬یمانی اظهار داشت که دولت عربستان سعودی با افزایش تولید
بیش از حداـکثر  8/5میلیون بشکه در روز مخالف است.
وی یک بار دیگر خاطرنشان ساخت که دولت عربستان سعودی انتقال تکنولوژی را هنوز هم یکی از
شرایط گسترش تولید نفت سعودی میشمارد.
2ـ یمانی به ژاپنیها گفت که نفتی که به وسیله عربستان سعودی تولید میشود ٬گذشته از امتیازاتی که
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به شرکتهای مادر آرامکو داده شده است )تبصره 2 :میلیون بشکه در روز( در آینده به وسـیله دولت
عربستان سعودی به دولتهای دیگر فروخته خواهد شد وخریداران را موظف خواهد کرد که از نظر صنعتی
و تکنولوژی نقش خود را ایفا نمایند.قراردادهای خرید نفت توسط ژاپن در پایان سال  1978به پایان
خواهد رسید.
به گفته سفارت ژاپن ٬دولت عربستان سعودی درباره پروژه پتروشیمی در جبیل به ژاپن فشارهایی
وارد کرده است .این پروژه هم اـکنون به وسیله میتسوبیشی و میتی در دست ”مطالعه“ است و تا ماه ژوئن
ادامه خواهد داشت .در صورتی که ژاپنیها با این پروژه موافقت نمایند )ـکه به نظر ما میتسوبیشی از دیگر
ـکارخانههای پتروشیمی ژاپن نیز خواهدخواست تا در تأسیس این پروژه سهیم شوند( ٬پروژه وارد مرحله
دیگری خواهد شد و آن مرحله سرمایهـگذاری مشترک سعودی ـ ژاپنی و مطالعات درمورد امکان تأسیس
وست
آن میباشد.
سند شماره )(4
طبقهبندی :محرمانه
تاریخ 14 :فوریه  1978ـ  25بهمن 1356
به :وزارت امور خارجه ـ واشنگتن دی .سی .با اولویت
از :کنسولگری آمریکا ـ تهران
موضوع :تولید نفت خام آرامکو
1ـ تولید کنونی :جان ـکلبرر )لطفًا محفوظ بماند( رئیس آرامکو اخیرًا به سر کنسول گفت که میانگین
تولید نفت توسط آرامکو در ژانویه  1978معادل  7/5میلیون بشکه در روز بوده است .کاهش تولید
نشاندهنده کاهش تقاضایی است که پس از افزایش تقاضا در اواخر  1977به وجود آمد و سبب شد که
خریداران نفت قبل از افزایش یافتن قیمت توسط اوپک ذخایر خود را مملو از نفت بنمایند .طبق گفتههای
ـکلبرر در فوریه تقاضا افزایش یافت که احتماًال دلیل آن نیز زمستان سخت آمریکا و نقاط دیگر بوده است
و در اولین هشت روز این ماه تولید به میزان ده میلیون بشکه در روز رسیده بود.
2ـ ظرفیت تولیدی آینده :ـکلبرر مقالهای را که در  27ژانویه توسط استیون راتنر در انترناسیونال هرالد
تریبون نگارش یافته بودتأیید نمود .مقاله راتنر حاوی بیانیهای از طرف شلزینگروزیر انرژی بود که در آن
ـگفته بود عربستان سعودی در نظر دارد ظرفیت تولید خود را بین زمان حال و اوائل سالهای  1980به
آرامی باال ببرد ”و دیگر اینکه عربستان سعودی باید بتواند در مقایسهای با  10میلیون بشکهای که هم
اـکنون در هر روز تولید مینماید در سالهای  1983و  1984نیز معادل  12میلیون بشکه در روز تولید
بنماید .رئیس آرامکو اظهار داشت که این ارقام تقریبًا درست است البته اـگر منظور آنها )وزیر شلزینگر(“
حداـکثرظرفیت تولیدی باشد“ )در حالی که رقم قبلی 15درصدپایینتراز بعدی است( .لیکن اطالعات ما
نشان میدهد که اختالف چندان هم زیاد نیست ٬یعنی ـکلبرر از ارقام  12/5و  10/5میلیون بشکه در روز
به جای  10و  12میلیون بشکه در روز به عنوان بازده تولید سالهای  1983و  1984و حال حاضر استفاده
میکند و این موضوع را با وزیر شلزینگر در تاریخ  12ژانویه نیز مورد بحث قرار داده است.
3ـ ـکلبرر اظهار داشت که بسیاری از تکنوکراتهایجوان دولت سعودی مایلند تنها منبع طبیعی خود را
با محدود ساختن میزان تولید به میزان نیازهای مالی دولت عربستان سعودی و نیز برنامه پنجساله یعنی 5
میلیون بشکه در روز حفظ نمایند .طبق بیانات ـکلبرر اـکثر مقامات فنی و تصمیم گیرنده وزارت نفت
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معتقدند که اـگر میزان تخلیه منابع و حراست از حوزهها باال برور  12میلیون بشکه در روز بهترین سطح
تولید دراز مدت عربستان سعودی خواهد بود و آنهامیدانند که مسئولیت عربستان سعودی در قبال دنیای
آزاد و نیز شرایط سیاسی ممکن است این میزان تولید را باال ببرد.
4ـ اظهار نظر :تکنوکراتهای جوان سعودی که دائمًا تولید  5میلیون بشکه در روز را با قیمت کنونی
برای اجراء برنامههای عمران و آبادی کافی میدانند ٬احتماًال میخواهند که افزایش تولید که در حال از
دست دادن اعتبار است ٬به وجود نیاید .همان گونه که در گزارش جده به شماره .976اشاره شد٬تورم و
ـکاهش ارزش دالر احتماًال مقداری نگرانی در میان طراحان اقتصادی عربستان سعودی به وجود آورده٬
چون آنها از کسری بودجه در ”اوائل تا اواسط سالهای  1980سخن میگویند ٬یعنی ممکن است به این
نتیجه رسیده باشند که برای برآورد نیازهای مالی برنامههای خود فروش  5میلیون بشکه نفت در روز
ـکافی نیست .البته این بدان معنی نیست که عایدات نفتی کنونی سعودی کفاف مخارج آن را نمیدهد و یا
اینکه دولت عربستان سعودی نمیخواهد برنامههای عمرانی طرحهای خود را عـملی نـماید) .دولت
عربستان سعودی ذخایر عظیم و رو به افزایش ارزی دارد( .لیکن در برابر ثبات قیمت نفت که میزان
عایدات را نیز ثابت نگاه میدارد هزینه الزم برای تحقق بخشیدن به برنامههای عمرانی نیز باال میرود و
بنابراین تولید به میزان  5میلیون بشکه در روز نخواهدتوانست عایدات مهمی ایجاد کند تا دولت عربستان
بوشنل
سعودی بتواند برنامههای عمرانی جاه طلبانه خود را تحقق بخشد.
سند شماره )(5
طبقهبندی :سری
تاریخ 15 :فوریه  1978ـ  26بهمن 1356
به :وزارت امور خارجه ـ واشنگتن .دی .سی
از :سفارت آمریکا ـ جده
موضوع :وضع نفتی عربستان سعودی ـ 1978
خالصه :سقف تولیدی  8/5میلیون بشکه در روز نفت عربستان سعودی در سال  1978که در آن
تقاضا پایین خواهد بود به مرحله آزمایش گذاشته نخواهد شد .دولت عربستان سعودی ٬اـگر الزم باشد٬
آماده است تولید خود را آنقدر کاهش دهد که به حمایت از قیمت نفت در اوپک منجر گردد.
علیرغم تقاضای معتدل پیش بینی شده برای نفت در دو سال آینده دولت عربستان سعودی به آرامکو
اجازه داده است که ظرفیت تولیدی خود را در سالهای  1980باال ببرد ٬گرچه این افزایش هنوز هم به
دلخواه آرامکو نیست .و به خاطر پافشاری دولت عربستان سعودی برای خودکفا باقی ماندن از نظر مالی
)ـکه برنامههای خود را از طریق عوارض نفتی تأمین مینماید( ٬آرامکو مجبور شده است اعالم نماید که در
اواسط سالهای  1980تولید به میزان  12/5میلیون بشکه در روز ادامه خواهد یافت .بخش اعظم مخارج
به منظور حفظ تولید در حوزه هایی که دچار افزایش نمک ٬فرسایش و مسائل دیگر شدهاند ٬مصرف
خواهد گردید.
احساسات سعودیها نسبت به حفظ و صرفه جویی منابع ٬افزایش یافته است ٬و در زمانی که این کشور
شرکت آرامکو را به طور صد در صد در اختیار میگیرد این مسئله نیز مشکالتی بر سر راه برنامههای
ـگسترشی ایجاد خواهدکرد .لیکن ٬سیاست نفتی سعودی به وسیله ولیعهدفهد و در مخالفت با آن گرایشها و
در صورتی که مالحظات سیاسی همچون سیاست خاص خاورمیانهای اجازه دهد ٬تعیین خواهد گردید.
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با وجود اینکه این امکان هست که دولت آمریکا بتواند موجبات تولید بیشتر نفت عربستان سعودی را
در اواسط سالهای  1980باعث شود ٬ولی کاهش این میزان تولید سبب میشود که یک“ بحران نفتی
”دیگر به وجود آید ٬مگر اینکه آمریکا در زمینه انرژی اقدامات دیگری انجام دهد.
1ـ تولید و قیمتهای کنونی .تولید نفت عربستان سعودی در سال  1978محدود به سقف تولید 8/5
میلیون بشکه در روز خواهدبود .این رقم به وسیله یمانی وزیر نفت سعودی در سال  1977به دنبال تالش
نا موفق وی برای سرکوب افزایش قیمت نفت اوپک ٬از طریق افزایش تولید ٬صورت گرفت و تحلیلگران
بازار نفتی نیز پیش بینی میکنند که در چنین بازار معتدلی تقاضا برای نفت سعودی بیش از این نخواهد
بود .بسته به میزان بهبوداقتصادی در کشورهای صنعتی٬این محدودیت تولید اـگرادامه یابد در سال 1979
سبب خواهد شد که میزان فروش باال برود .یمانی هشدار داده است که رشد مصرف نفت در سالهای
80ـ 1979سبب خواهد شد که قیمت نفت بسیار افزایش یابد و البته اـگر محدودیت تولید نیز در برابر
افزایش تقاضا به همین صورت باقی بماند٬این روندتسریع خواهدگردید .لیکن باید به خاطرداشت که این
سقف تولید میانگین ساالنه را نشان میدهد و ممکن است به جای تولید ٬رقم نفت صادر شده را نشان دهد.
تولید نفت در طول سال  1977و در پایان آن به طور متوسط بالغ بر  9/2میلیون بشکه در روزگردید.
تولید  9/5میلیون بشکه در روز توسط آرامکو در ماه دسامبر نیز جای تعجب داشت و احتماًال نشانگر
خریدهای محتاطانه ٬قبل از آغاز کنفرانس اوپک و نیز زمستان بسیار سخت آمریکا بوده است .بنا به گفته
منابع شرکت ٬آرامکو در حال حاضر با سقف تولید  10/5میلیون بشکه در روز به تولید ادامه میدهد .و با
وجود اینکه محدودیتهای فنی در مورد تولید بعضی از حوزهها که وسیله سعودیها در پایان تابستان تحمیل
میشودتقریبًا جنبه ظاهری دارند ٬ولی این )محدودیتها( در دورانی که تقاضا پایین است چندان مؤثرواقع
نمیشود ٬باید یادآور شد که حوزه جوار که تابع چنین محدودیتهای فنی میباشد در ماه نوامبر یعنی
آخرین ماهی که از آن آمار در دست داریم به میزان  5/2میلیون بشکه در روز نفت تولید میکرده است.
قیمت نفت سعودی به خصوص برای نفت خام سنگین نسبتًا جالب است) .با وجود کاهش قیمت نفت
ـکویت ٬هنوز هم نفت خام این کشور  25سنت گرانتر از نفت مشابه آن در عربستان سعودی است (.ولی
درروند فروش نفت خام سنگین و سبک سعودی تغییری مشاهده نکردهایم؛ و به نسبت  4به  1به نفع نفت
خام سبک ادامه دارد )ـکه بیشتر آنها از حوزههای دارای محدودیت فنی تولید میگردند(.
سعودیها نمیخواهند میزان فروش نفت خام را باال ببرند؛ بلکه بر عکس آن را خواهانند .پس از
ـکنفرانس نفتی اوپک از قول یمانی گزارش کردهاند که عربستان سعودی حاضر است در بازارهای معتدل
میزان تولید خود را پایین بیاورد تا قیمتها ثابت بماند و دالیلی در دست است که طبق آنها بر اساس همین
تضمینهای سعودی ٬ایران نیز به حمایت از ثبات قیمت در ـکاراـکاس اقدام کرد در این رابطه ٬دولت عربستان
سعودی بیشتر به ایفای نقش تولید کننده و متعادل کننده قیمتها در اوپک پرداخته و نپذیرفته است که به
طور یک جانبه در سهمیه تولیدی خود تغییراتی ایجاد نماید.
2ـ وضع مالی :وضع مالی آرامکو که  97درصد نفت سعودی را تولید میکند دارای اهمیت ویژهای در
تثبیت ظرفیت تولیدی نفت کشور شده است .این کمپانی اصوًال سرمایههای خود را از طریق جریان پولی
خود برای گسترش طرفیت )حدود یک میلیون بشکه در روز( مطابق سالهای قبل تأمین میکرده است.
لیکن ٬افزایش هزینه پروژهها ٬باال رفتن غیر منتظره هزینه نگهداری سـطح تـولید کـنونی ٬نـیازهای
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سرمایهای برای جمع آوری گاز و ایجاد تأسیسات برق در استان شرقی از جریان پول موجود آن شرکت
در سال  1977فراتر رفت و در پایان سال آن را با یک بحران پولی عظیم روبرو ساخت .در نتیجه برای
اولین بار مجبور شد از دولت عربستان سعودی درخواست کمک بودجهای بنماید تا بتواند برنامههای
خود را ادامه دهد.
پاسخ دولت عربستان سعودی به آرامکو این بوده است که این شرکت باید بتواند در نتیجه فعالیتهای
تولیدی خود از نظر مالی خودکفا باشد .ولی قبول کرده است که برای تأسیسات گاز و برق پول پیش
پرداخت نماید .و در واقع  100میلیون ریال سعودی برای تأسیسات برق و  300میلیون دالر بـرای
تأسیسات گازی اختصاص داده است .این وضع سبب میشود که مقداری از جریان پول آرامکو آزاد شود٬
به خصوص که نیاز سرمایهای برای جمع آوری گاز در سالهای آتی سرسامآور خواهد گردید .طبق اطالع
ما ٬آرامکو به دولت عربستان سعودی گفته است که آماده است طبق بودجه تعیین شده پروژههای مزبور را
آغاز نماید.
از طرف دیگر به آرامکو گفته شده است که برنامههای تولیدی نفت را باید از طریق منابع مالی داخلی
تأمین نماید ٬و نباید از بودجه دولتی انتظار کمکی داشته باشد .آرامکو با  50سنت سودی که در قبال هر
بشکه نفت دریافت مینماید ٬فقط میتواند  1/5میلیارد بشکه نفت در سال بفروشد تا بتواند )به میزان
تولید کنونی( سرمایه الزم برای تولید نفت٬توسعه ٬وزیر بناهای دیگر را فراهم آورد .طرحهای کنونی در
زمینه باال بردن و توسعه تولید )به پاراـگرافهای بعد مراجعه کنید( مستلزم  8/5میلیارد دالر سرمایه است و
تا پایان سال  1984نیز باید خاتمه یابد .عنصر اصلی کنونی این برنامه باال بردن میزان تزریق و تولید برای
حفظ سطح کنونی تولید حوزههای حاضر است .مخارج دیگر عبارتند از سرمایه الزم بـرای کشـف
حوزههای جدید ٬تعمیر و نگهداری وسایل و هزینههای استخدامی واقدامات امنیتی دیگر) .آتش سوزی
آبقیق یا ”خطر منفرد“ در ماه می گذشته  300میلیون دالر خسارت وارد کرد(.
3ـ برنامههای توسعه و گسترش :مسلمًا محدودیت مالی آرامکو عامل محدود کننده مهم این شرکت
در برنامههای گسترشی است .این شرکت مجبور شده است ظرفیت تولیدی  16میلیون بشکه در روز خود
را به 13/5میلیون بشکه در روز برای اواسط سالهای 1980تغییر دهد و احتماًال در سال  1984این سطح
تولید به 12/5ـ 12میلیون بشکه در روز خواهد رسید .حدود  11/5میلیون بشکه آن از حوزههای کنونی
تولید خواهد رسید) .ـکه ظرفیت آنها تغییر نکرده است( ولی باید مخارج زیادی برای تأسیس وسائل
تزریق آب )جدید و یا تعویض ٬دستگاههای قدیمی( ٬تولید ٬نمک زدایی و خط لوله و نیز بازگشایی
چاههایی که هم اـکنون بسته شده است ٬متحمل شود .این مخارج مهم الزم است تا بتوان تجهیزات فرسوده
را تعویض و فشارهای واردهای را که در حوزههای مهم قاوار ٬بری و آبقیق تجربه شده کاهش دهند ٬و 2
میلیون بشکه باقیمانده نیز باید با تولید اضافی حوزههای موجود و ایجاد حوزههای جدیدتر تأمین گردد.
سیاست دولت عربستان سعودی نیز عامل محدود کننده دیگری برای ظرفیت تولیدی آرامکو بشمار
میرود .اختالفات درونی دولت بر سر منافع تولید زیاد و کم و ذخایر مالی تمام نشده است و در آینده
نزدیک نیز پایان نخواهد یافت .وجود همین اختالفها سبب شده است که آرامکو حق انتخاب زیادی
نداشته باشد و عالوه بر این باعث شده است که آرامکو مجبور شود از نظر مالی ”متکی به خود“ باشد.
شرکت در حال حاضر با حضور اعضای وزارت نفت سعودی در هیئت مدیره خود فعالیت میکند و با
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وجود مشاجرات موجود بین آنها و نمایندگان شرکت مادر ٬هیچ یک از آنها با افزایش تولید مخالف
نیستند .لیکن پس از تصاحب آرامکو ٬مخارج مربوط به تولید و طرحهای گسترش دچار مشکل زیاد و
اولویتهای کم خواهد شد ٬چون ممکن است تعداد مقامات سعودی مخالف با افزایش تولید در هیئت مدیره
شرکت بسیار باشد.
تمایل دولت عربستان سعودی به فروش نفت خام سنگین بیش از نفت خام سبک نیز یکی دیگر از
سیاستهای سعودی است که بر طرحهای توسعه ٬محدودیت و فشار اعمال مینماید .چون هزینه باال رفتن
میزان تولید نفت خام سنگین معادل هزینه نفت خام سبک است ٬لیکن منافع حاصله کمتر از نفت سبک
میباشد.
رشد مصرف داخلی نفتی یکی دیگر از عوامل بازدارنده صادرت نفتی است .عـربستان سـعودی
مهمترین وارد کننده محصوالت سفید است و بر آن است تا بدون درنظر گرفتن ضرایب هزینه حمل و نقل٬
صنعت برق خود را گسترش دهد) .قیمت محصوالت نفتی در داخل کشور به وسیله دولت سـوبسید
میشود( .تااواسط سالهای  1980سعودیها احتماًال حدود  0/75میلیون بشکه از نفت مصرفی خود را در
داخل تولید خواهند کرد.
4ـ اـکتشاف وذخایر :آرامکو ٬بار دیگر بیش از ظرفیت تولید خود در سال  1977به عملیات اـکتشافی
در مورد منابع جدید پرداخت ٬و مانند سالهای قبل به ذخایر خود اضافه نمود .ولی در طول امسال حوزه
جدیدی کشف نشد و ذخایر جدید به عنوان زواید دیگر حوزههای موجود مورد بهره برداری قرار گرفت.
بنا به برآورد منابع آرامکو میزان اـکتشاف در  5سال آینده پایین خواهد آمد و حدود  30میلیارد بشکه نفت
تنها چیزی است که میتوان به  177میلیارد بشکه موجود اضافه کرد)ـکه ثابت و محتمل است (.طبق
اظهارات یمانی ٬دولت سعودی معتقد شده است که سطح تولید کنونی درصورتی که از 12میلیون بشکه در
روز تجاوز نکند بیش از  30سال دوام نخواهد آورد ٬و بعد از آن یک کاهش سریع در تولید شروع خواهد
شد.
وزارت نفت نیز به اـکتشافات ژئوفیزیکی و زلزلهسنجی خود در خارج از محدوده آرامکو ادامه داده
است ٬لیکن در زمینه صدور جواز و امتیاز اـکتشافاتی کاری انجام نداده است .بعضی از شرکتهای نفتی
عالقه زیادی به این مناطق نشان دادهاند و اـگراین مناطق برروی آنها باز شود منابع جدید و اضافی دیگری
ـکشف خواهد شد .لیکن عدم توجه دولت عربستان سعودی به این برنامه نشان میدهد که احتمال افزایش
تولید در اواسط سالهای  1980بسیار کم است.
5ــ سیاست سعودی .مقامات آرامکو اغلب ادعا میکنند که مهمترین عامل محدود کننده آنها در
افزایش ظرفیت تولیدی نفت یک عامل سیاسی است .گرچه این عامل تا حدی مشکالت فنی ٬فیزیکی و
مالی موجود در افزایش تولید را ناچیز میکند ٬ولی باید اعتراف نمود که سیاست سعودیها مهمترین عامل
تعیین کننده و غالب در برنامههای شرکت میباشد .مقامات شرکت معتقد شدهاند که برای افزایش سقف
تولید  8/5میلیون بشکه در روز باید استدالل بسیار متقاعد کنندهای به کار برده شود .به نظر ما عواملی
چون ضرایب سیاسی خارجی از قبیل ایجاد صلح در خاورمیانه میتواند چنین اسـتداللی بـاشد .در
صورتی که این جو مساعد باشد .دولت عربستان سعودی تولید را به وضعی نگاه نخواهد داشت که موجب
باال رفتن قیمتها بشود .در صورتی که سعودیها از رخدادهای سیاسی ناراضی بشوند ٬تحت فشارهای
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سیاسی داخلی تولید نفت را دچار محدودیت خواهند کرد تا بر رفتار مهمترین کشورهای وارد کننده نفت
تأثیر بگذارند.
البته سیاست دولت عربستان سعودی در مورد بسیاری از مسائل مشخص کننده میزان تولید ٬روشن و
واضح نیست ٬و اختالف موجود بین آنها که معتقدند افزایش تولید نباید دچار محدودیت شود و مخالفین
آنها در آینده نزدیک حل خواهد شد )هیچیک از سعودیها خواستار آزادی بی قید و شرط افزایش تولید
نیستند( .در گذشته در صورت ٬نامشخص بودن سیاست دولت عربستان سعودی آرامکو مـیتوانست
روش خاص خود را در پیش گیرد .امروز باتصاحب  100درصد آرامکو توسط سعودی ٬این شرکت دیگر
از چنین آزادی برخوردار نیست .و غیبت یک سیاست مشخص نیز حق انتخاب آنها را کم میکند .این
تصمیم که شرکت باید از نظر مالی خودکفا باشد نیز نشانگر ناچاری شرکت در سازش با شرایط ایجاد شده
برای آن است ٬دولت با وجود اینکه پیشنهاد شرکت را مبنیبر باال رفتن ظرفیت تولیدی آن رد نکرده است
ولی از آن خواسته است که از سطح مشخص ٬پا را فراتر نگذارد.
دولت نقش غالب را دارد ٬و صالحیت فنی پرسنل آن نیز افزایش پیدا کرده است ٬و آمادگی آنها برای
اتخاذ مواضعی بر اساس صرفه جویی منابع مبنی بر اصول مدیریت نیز زیاد شده است .با تعیین اولویتهای
بودجهای ٬کنترل فشار حوزههای نفتی ٬تعیین استفاده مجاز از منابعی چون طبقات آبدار زمین ٬تعیین
میزان تولید حوزههای نفتی و دیگر امکانات سبب شده که دولت عربستان سعودی بتواند در سطح فنی بر
توانایی شرکت در رسیدن به اهداف تولیدی خود تأثیر بگذارد.
عربستان سعودی ممکن است در سال  1978آرامکو را به طور صد در صد در اختیار بگیرد ٬ولی الزامًا
هم نباید این طور باشد .مسائل رهبریت خانواده سلطنتی و جانشینی رقابتهای بوروکراتیک تضادهای
مربوط به تصمیمگیری را آن چنان پیچیده کرده است که نمیتوان در مورد تصاحب آرامکو تاریخ معینی را
پیش بینی نمود .ولی آرامکو در حال حاضر ٬به عملیات خود تحت نظارت یک رژیم متعادل درمورد آنچه
خواسته شده بود عمل میکند و فعًال تحت کنترل دولت عربستان سعودی است ٬ولی این کنترل از طریق
هیئت مدیرهای اعمال میشود که اعضاء سعودی آن نسبت به اهداف تولیدی شرکت حالتی خصمانه
ندارند .شرکت میداند که پس از در اختیار قرار گرفتن آرامکو توسط سعودیها باز هم سیاستهای حاـکی از
صرفه جویی بیشتر اعمال خواهد شد تا محدودیتهای بیشتری برای آن به وجود آید .در مورد شکل و
قدرت تصاحب کننده شرکت هنوزتصمیمی اتخاذ نشده است .لیکن مسئله مهم این است که آیا شرکت تابع
وزارت نفت خواهد بود یا شورای وزیران و یا یک شرکت سعودی و دو شرکت مستقل دیگر که یکی به کار
تولید و دیگری به کار فروش مشغول شود .در این باره نیز هنوز تصمیم مشخصی گرفته نشده است .اتفاق
نظر یا رأیگیری که روش مورد قبول سعودیهاست نمیتواند راهی باید برای تصمیمگیری پیرامون این
مسئله باشد.
سیاست نفتی سعودیها در سالهای گذشته نیز بر اتفاق نظر متکی نبوده است .تصمیم متخذه مبنی بر
ثبوت قیمتها در کنفرانسهای اوپک در دوحه و ـکاراـکاس توسط ولیعهد فهد درست بر خالف رأی اـکثریت
اعضاء شورای عالی نفتی است .تصمیم شاهزاده فهد در کنار قراردادهای صلح خاورمیانه و نشان دادن
روابط ویژه آمریکا و عربستان سعودی دالیل سیاسی داشت .این گونه اتخاذ سیاست توسط سعودیها در
زمینه نفت ممکن است در حال حاضر برای ما مفید باشد ٬لیکن در آینده خالی از خطر نیز نخواهد بود.
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تأثیر بر آمریکا :اـگر عربستان سعودی بتواند نفت را به میزان  12تا 12/5میلیون بشکه در روز در سال
 1984یا  1985تولید نماید) فرض بر اینکه ”محدودیتهای فنی“ مذکور در باال نیز از بین رفته باشد(.
آمریکا خیلی زودتر از آنچه پیش بینی شده بود دچار بحران انرژی خواهد گردید .فرض معمول در
مطالعات این است که عربستان سعودی در سالهای  1982یا  1983به سطح تولید  13میلیون بشکه و در
اواسط سالهای  1980به سطح 16میلیون بشکه در روز خواهد رسید .لیکن پیش بینی کنندگان انرژی باید
در معادالت خود برای عرضه نفت جهانی در اوایل سالهای  1980تجدید نظر کنند.
اـگر بحران انرژی آمریکا )و دیگر کشورهای جهان صنعتی( زودتر از موعد پیش بینی شده فرا برسد.
آمریکا مجبور است در برنامههای خود در زمینه صرفه جویی انرژی و یافتن منابع انرژی زای جایگزین
سرعت بیشتری به خرج دهد.
با این حال ممکن است آمریکا بتواند از دولت عربستان سعودی بخواهد که رقم تولید خود را باال ببرد.
با این وصف که بیشتر حوزهها هم اـکنون نفت سبکتر و قابل قبولتر را تولید میکنند .دیگر حوزهها )ـکه
اـکثرشان حاوی نفت سنگین هستند( به خاطر محدودیت سرمایهای دولت عربستان سعودی تا اواسط
سالهای  1980مورد بهره برداری قرار نخواهند گرفت .با انگیزههای صحیح ـ سیاسی و اقـتصادی ـ
میتوان دولت عربستان سعودی را وادار کرد که به تولید در حوزههای مزبور بپردازد و در روز  2میلیون
بشکه دیگر به تولید کلی اضافه نماید .شاهزاده فهد و دیگر مقامات برجسته دولت سعودی اظهار داشتهاند
ـکه برای اینکه کشورهای صنعتی دچار بحران اقتصادی نشوند ٬حاضرند نیازشان را با تولید اضافی نفت
سعودی برآورده سازند.
ابتکارات این گونهای از طرف دولت آمریکا محتوای سیاسی موجود در روابط سیاسی عرضه نفت را
وست
البته بیشتر خواهد کرد.
سند شماره )(6
طبقهبندی :سری
تاریخ 28 :مارس  1978ـ  8فروردین 1357
به :وزارت امور خارجه ـ واشنگتن دی .سی .با اولویت
از :سفارت آمریکا ـ جده
موضوع :اجالس اوپک در سوم آوریل ـ واحد پولی قیمت نفت
1ـ معاون وزیر نفت و معاون عربستان ٬عبدالعزیز ترکی به کاردار گفت که دولت عربستان سعودی در
سطح وزیر در اجالس سوم آوریل اوپک در ژنو شرکت خواهد جست .برای این اجالس قبًال برنامه کار
مشخصی در نظر گرفته نشده ٬لیکن موضوع مورد بحث تعیین یک واحد پولی جدید برای قیمت نفت با در
نظر گرفتن تعدادی از ارزهای موجود خواهد بود.
2ـکارداراز ترکی پرسید که موضع عربستان سعودی درصورت مطرح شدن این مطلب چیست؟ ووی
در پاسخ گفت که عربستان سعودی باید با در نظر گرفتن عوامل دراز مدت و کوتاه مدت ٬قضاوتی عینی از
منافع خود در رابطه با این مسئله بنماید .وی گفت که دولت عربستان سعودی هنوز به نتیجهای دست نیافته
است.
3ـ کاردار پرسید که آیا اجالس اوپک در آوریل میتواند در این باره تصمیمی اتخاذ نماید ٬و ترکی در
پاسخ اظهار داشت احتماًال مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت و برای مطالعه بیشتر به کمیته اقتصادی
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اوپک ارجاع خواهد گردید .و احتماًال از این کمیته نیز خواسته خواهد شد که توصیههای خود را تسلیم
اجالس اوپک در ماه ژوئن نماید.
4ـ اظهار نظر :گرچه سعودیها همیشه خواستهاند که پول نفت آنها به دالرپرداخت شود ٬لیکن در مورد
امکان تغییر واحد پولی به ارز دیگر نیز اظهارات مشخصی ننمودهاند ٬به نظر ما سعودیها از ذخایر ارزی
وسیع خود به دالر آـگاه بوده و نمیخواهند قبل از مطالعه کافی و در نظر گرفتن همه جوانب به یک چنین
اقدامی مبادرت ورزند.
5ــپیشنهادات:در صورتی که آن وزارتخانه و یا سازمان اطالعاتی )سیاـم( تحلیلی در موردتأثیر این
حرکت بر اقتصاد غرب و ارزش دالر دارد ٬ما میتوانیم آن را قبل از اجالس اوپک در سوم ٬اوریل به
وایلی
سعودیها منتقل سازیم.
سند شماره )(7
طبقهبندی :خیلی محرمانه
تاریخ 18 :آوریل  1978ـ فروردین 1357
به :وزارت امور خارجه ـ واشنگتن ـ دی ـ سی
از :سفارت آمریکا ـ جده
موضوع :نظریات مقامات سعودی در مورد سیاستهای نفتی دولت عربستان سعودی
1ـ در مالقاتی که میان گروه دانشکده ملی جنگ ٬وزیر نفت زکی یمانی و وزیر طرح و برنامه هشام
ناظر صورت گرفت بیاناتی ایراد گردید که میتواند نشانگر سیاستهای نفتی دولت عربستان سعودی باشد.
2ـ وقتی سؤال شد که آیا عربستان سعودی سطح تولید خود را در سال  1985به  16میلیون بشکه در
روز خواهد رساند ٬یمانی گفت که گزارشاتی حاـکی از این رقم تولیدی را دیده است ٬ولی به نظر وی این
ـگزارشات خیلی اغراقآمیزبودهاند .وی سپس گفت ”حتی اـگراینقدر نفت الزم داشته باشید ٬نمیتوانید آن
را به دست بیاورید“.
اظهار نظر :این مهمترین و آشکارترین بیانیهای است که از طرف دولت عربستان سعودی مبنی بر
محدودیت افزایش تولید آتی شنیدهایم) .پایان اظهار نظر(.
3ـ از وی پرسیده شد که تصمیمات مربوط به تولید در داخل دولت عربستان سعودی چگونه اتخاذ
میگردد ٬و یمانی گفت که این تصمیمات در شورای نفتی بر اساس تقاضای قابل پیش بینی جهانی ٬میزان
تخلیه منابع و طول عمر منابع سعودی و نیاز نسلهای آینده عربستان سعودی اتخاذ میشود.
4ـ به هنگام بحث درباره دالر ٬یمانی طبق معمول اظهار داشت که قیمت نفت و پرداخت پول نفت دو
مسئله جداـگانه است .وی گفت تا جایی که به پرداخت پول نفت مربوط میشود نمیتوان از واحد پول
دیگری استفاده کرد .در واقع هیچ یک از کشورهای دیگر نمیخواهند که از واحد پول شان به این منظور
استفاده شود .مثًال اـگر از مارک یا ین استفاده شود ٬ارزش آن نیز فورًا دو برابر خواهد شد .قیمتگذاری
یک مسئله دیگر است .اـگر از مجموعهای از ارزها استفاده شود ٬ارزش دالر درا ین مجموعه تعیین کننده
واحد پول قیمت نفت خواهد بود .وی از تالشهای پیشین )مراحل اول و دوم کنفرانس اوپک در ژنو( یاد
ـکرد ٬لیکن در مورد موضع کنونی سعودیها و یا همکاران این کشور در اوپک بیان مشخصی ایراد ننمود.
5ــ ناظر ٬وزیر طرح و برنامه به این گروه گفت که دولت عربستان سعودی معتقد است که شرکتهای
بینالمللی باید تمام کارخانههای پتروشیمی آتی خود را در کشورهای تولید کننده و به خصوص منطقه
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خلیج بسازند .وی گفت که دولت عربستان سعودی معتقد است که تـا سـال  1983بـازار از ایـجاد
ـکارخانههای جدیدحمایت خواهد کرد وپس از سال  1986درظرفیت پتروشیمی نیز کاهش پدیدخواهد
وست
آمد.
سند شماره )(8
طبقهبندی :خیلی محرمانه
تاریخ 4 :می  1978ـ  14اردیبهشت 1357
به :وزارت امور خارجه ـ واشنگتن .دی ـ سی
از :سفارت آمریکا ـ جیبوتی
موضوع :برنامههای کمکهای عمده سعودی به جیبوتی
1ـ پس از ماهها گفتگو ٬یک برنامه کمک از جانب سعودی بالغ بر  60میلیون دالر که در هفته گذشته
برای دولت جیبوتی منعقد گردید و در دوم ماه می نیز اعالم شد .این پروژهها بسیار از نکات حساس از
قبیل ارتباطات ٬آموزش و پرورش ٬بهبود در امور بنادر و فرودگاهها ٬جادهها ٬مذهب ٬مسکن ٬بهداشت و
خدمات اجتماعی را در بر میگیرد.
2ـ آنچه در ذیل میآید به شرح پروژههاست .معادل دالری بودجه به طور عمومی اعالم نشده است.
لیکن مبلغ آن را از یکی از منابع معتبر دولت جیبوتی به دست آوردهایم:
ـ توربینهای برقی برای شرکت برق جیبوتی ٬این ماشین احتماًال از یک شرکت فرانسوی که بقیه
تجهیزات را در اختیار این کشور قرار داده است ٬خریداری خواهد شد .ارزش  4000000دالر.
ـ توسعه پارکینگ فرودگاه ٬در حال حاضر فقط یک جت بوئینگ  747میتواند در ترمینال پارک
شود .و برنامه توسعه سبب خواهد شد که یک منطقه پارک برای هواپیماهای غول پیکر و یک پارکینگ
دیگر برای هواپیماهای کوچکتر ایجاد شود .ارزش  1/907/500دالر.
ـ سردخانه شهری ٬برای کمک به تجارت دامداری محلی .در حال حاضر قسمت اعظم گوشت مصرفی
جیبوتی وارداتی است .ارزش  1/700/000دالر.
ـ ایستگاه ماهواره زمینی .این پروژه در تلگرام سفارت به شماره  354تشریح شده است ٬ارزش
 2/500/000دالر.
ـ مسکن ارزانقیمت برای کارمندان دولت .هزینه ترانش اول  5/000/000دالر.
ـ ایستگاه مکروویو برای پشتیبانی از ایستگاه زمینی که در تلگرام سفارتی  354تشریح شده است.
ارزش  2/000/000دالر.
ـ مطالعه در زمینه ایجاد جاده بین تا جوارح ـ جیبوتی .ارزش  500/000دالر.
ـ کشاورزی .پروژههای مـخصوص بـرای جـیبوتی )آمـبولی( و گـرانـدبارا بـودجه اخـتصاصی
 5/000/000دالر.
ـ بررسی امکان ایجاد کارخانه تولید بطریهای محتوی مایع در تا جوراح با هزینه  900/000دالر.
ـ ایجاد بیمارستان ٬اضافه کردن دو جناح به بیمارستان پتلییر جیبوتی و مطالعه برای ایجاد یک
بیمارستان در اوبوک .هزینه  6/400/000دالر.
ـ پرورشگاه برای کودکان بی سرپرست جیبوتی 500/000 .دالر.
ـ چاپخانه به زبان عربی 1/000/000 .دالر.

حکام جزیرةالعرب ٬بازیچههای361  ...

ـ تجهیزات برای دفاتر دولتی )ماشین تحریر ٬ماشین فتوکپی ٬و غیره(  1/800/000دالر.
ـ آموزش و پرورش ـ بنابه گفته سفارت ٬این پول به مبلغ کل بودجه کمکی اضافه خواهـد شـد
)محدودیت زمانی وجود ندارد( و میتواند در مورد مدارس فرانسه زبان و یا تغییر برنامههای درسی به
عربی انجام شود  1/4000/000دالر.
ـ ایجاد مساجد  1/600/000دالر
ـ کمک بودجهای  5/000/000دالر.
ـ هزینه کلی پروژهها  59/807/500دالر.
3ـ به علت نگرانی سعودیها در مورد امکان به هدر رفتن این مبلغ یک مدیر پروژه در سفارت سعودی
در جیبوتی مأمور نظارت بر تقسیم و صرف هزینهها خواهد گردید.
4ـ این پروژهها از طریق مناقصات بینالمللی انجام خواهد گرفت .این پایگاه مایل است نظریات
سفارت آمریکا در جده را در مورد امور ساختمانی سعودی دریافت نماید .بعضی از شرکتهای آمریکا در
ـکار باسعودیها چه در عربستان سعودی و چه در نقاط دیگر تجربه کافی دارند .ماامیدواریم که تعدادی از
پروژههای باال به شرکتهای آمریکایی داده شود.
سند شماره )(9
طبقهبندی :خیلی محرمانه
تاریخ 22 :می  1978ـ اول خرداد 1357
به :وزارت امور خارجه ـ واشنگتن .دی .سی
از :سفارت آمریکا ـ جده
موضوع :بیانات یمانی در مورد قیمت نفت
1ـ آن وزارتخانه احتماًال متوجه متن مصاحبه سر دبیر اقتصادی واشنگتن تریبون با یمانی وزیر نفت
عربستان شده است که در آن یمانی از امکان افزایش قیمت نفت در سال  1979سخن گفته است .پس از
بحث پیرامون بازار نفت که مشابه بحثهای وی پس از اجالس اوپک در طائف بود )یعنی ٬تولید اضافی
برای یکسال و اندی دیگر ٬تعادل بازار در  5تا  6سال آتی ٬و دوران توأم با کمبود نفت دیگر(٬یمانی
استدالل نموده است که قیمت نفت در اوائل سالهای  1980افزایش تدریجی خواهد داشت و نمیتوان
قیمتها را ثابت نگه داشت تا به دوران کمبود رسید .وی گفت٬در یک دوره کوتاه مدت دراوایل سال 1979
در قیمت نفت یک تغییر 50ـ 50به وجود خواهد آمد.
2ـ اظهار نظر :بیانات اخیر یمانی ظاهرًا نشان میدهد که دولت عربستان سعودی با افزایش قیمت نفت
در سال  1978شدیدًا مخالفت خواهد ورزید ٬لیکن سیاست آن در قبال قیمت نفت برای سال  1979و
فراتر از آن بستگی به نحوه کار بازار خواهد داشت .با شدت یافتن جو صرفه جویی در عربستان سعودی٬
ـکاهش تولید برای دولت این کشور قابل قبول است ٬و آماده است نقش خود را در حمایت از قیمت نفت
اوپک ایفا نماید نگر اینکه دیگر تولیدکنندگان حاضر شوند تولید خود را به قیمت کاهش تولید نفت
عربستان سعودی زیاد کنند.
ـکاهش تولید کنونی سبب شده است که مقداری از فشارهای وارده بر دولت برای افزایش ظرفیت تولید
از بین برود و در همان حال مقدار منابع مالی برای انجام این کار نیز تخفیف یافته است .دولت عربستان
سعودی دریافته است که ایجاد ابهام در مقاصد و ظرفیت تولیداتی آتی خود خواهد توانست ملل مصرف
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ـکننده را به طور سازنده وادار سازد که واردات نفتی خود را کاهش دهند ٬و نیز معتقداست که افزایش مالیم
قیمتهادر سالهای  1980نیز انگیزهای برای تخفیف واردات خواهد بود .به نظر ما دولت عربستان سعودی
میتواند عمدًا )یا به طور یکجانبه( حرکتی نماید و به دنبال کاهش تولید کنونی قیمتهای بازار را ثابت
نگاهدارد و یا کاری کند که سبب افزایش تدریجی آنهابشود .با در نظر گرفتن توانایی عربستان سعودی در
مؤثرواقع شدن در مورد کمبود نفتی که یمانی برای اواسط سالهای  1980پیش بینی میکند ٬باید اظهارات
وایلی
وی را به عنوان پیش بینی مقاصد تلقی کرد و نه برآوردهای کسل کننده.
سند شماره )(10

زمان 22 :ژوئیه  1978ـ  12تیر 1357

خیلی محرمانه
یادداشت مکالماتی
شرکت کنندگان :اعلیحضرت شاهزاده سعود بن فیصل وزیر امور خارجه ٬عبداهلل م .علیرضا معاون وزیر
امور خارجه در امور اقتصادی ٬نفتی وفرهنگی:ریچاردـکوپرمعاون وزیر امور اقتصادی٬سفیر جان .سی
وست ٬ژوزف او .ابالن ٬مشاور امور اقتصادی و تجاری
مکان :جایگاه تابستانی وزارت امور خارجه ٬طائف
ـگیرندگان :سفارتهای آمریکا در لندن ٬رم ٬پاریس ٬توکیو ٬اوتاوا ٬بن و در کشورهای عضو اوپک.
موضوع :اجالس اقتصادی بن ٬سیاستهای نفتی ٬کمکها
معاون وزیر ـکوپر بحث و گفتگو را آغاز نمود و اظهار داشت که رئیس جمهور از وی خواسته است که
عربستان سعودی را در مورد اجالس اقتصادی بن توجیه نماید.وی گفت که این اولین سفروی به عربستان
سعودی است .شاهزاده سعود پاسخ داد که امیدوار است این اولین سفر از سفرهای متعدد ـکوپر باشد و
اظهار داشت که شاه نشین سعودی برای این دیدارها ارزش بسیار قائل است.
پس از آن ـکوپر به توجیه عمیق وزیر امور خارجه درباره اجالس اقتصادی بن پرداخت و نقش
شرکتکنندگان در اجالس و گروه موازی دیگر از مقامات را که خود او نیز جزو آنهاست با نام شرپا یا
راهنماها دارای اهمیت بسیار تلقی نمود .وی گفت که جو اجالس بسیار عالی است ٬ولی از آنجا که مسائل
بسیار مهمی به خصوص در بخش شرپا مورد بحث است ٬مطبوعات احتماًال درباره جو اجالس اغراق
ـکردهاند .از مهمترین مسائل مورد بحث رشد اقتصادی آلمان بود که در آن سرمایه گذاریهای جدید ٬رشد
ـکمتر و میزان بیکاری ٬رشد بیشتری داشته است .در رابطه با آمریکا ٬ـکوپر گفت که اروپاییها و ژاپن درک
بهتری از مسائل آمریکا داشته و آـگاهی یافتهاند که اقدامات انجام شده در زمینه صرفه جویی در انرژی در
آمریکا خیلی بهتر و مؤثرتر از اقداماتی که در بسیاری از دیگر کشورهای اروپایی انجام شده است.
پس از آن شاهزاده سعود گفت که در سفر اخیرش به اروپا به همراه شاه خالد متوجه شده است که
اروپاییها نیز از مسائل و مشکالت آمریکا آـگاهی دارند .وی گفت که اروپاییها رهبریت آمریکا را در مورد
اقتصادی پذیرفتهاند ٬لیکن مایلند که آمریکا نیز در زمینه صرفه جوییهای نفتی اقدامات مؤثرتری انجام
دهد ٬و دست خود را نیز به عالمت تأـکید تکان داد .سفیر وست اظهارداشت که این اطالعات که ثابت کننده
تجارب ما در اجالس میباشد دارای اهمیت بسیار است و اظهار امیدواری کرد که هـمکاری دولت
عربستان سعودی و آمریکا در این رابطه ادامه و به نفع دو کشور افزایش یابد.
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در رابطه با قیمت نفت و امور مالی ٬شاهزاده سعود خاطرنشان ساخت که عربستان سعودی و دیگر
ـکشورهای اوپک در نتیجه سقوط دالرعوایدکمتری از فروش نفت خود به دست میآورند.این مشکل هم
اـکنون با ایجاد محدودیت در امر تولید توأم شده است تا نه تنها ذخایر حفظ شوند بلکه منافع دیگر اعضاء
اوپک نیز در نظر گرفته شود .عربستان سعودی مجبور است در برابر تقاضای منطقی با همکاران خود در
اوپک همکاری نماید و عالوه بر آن بایداقدامات خود را در برابر تمایل خود در کمک به ثبات اقتصادی
جهان غرب نیز سبک و سنگین نماید .در پاسخ به سؤال ـکوپر ٬وی اظهار داشت که باالترین سطح تولیدی
سعودی معادل  10میلیون بشکه در روز است ٬و دولت عربستان سعودی برای افزایش این سطح تولید باید
هزینههای زیاد و سنگینی را متحمل شود .در حال حاضر ٬محدوده تولید روزانه برای سال  1978معادل
 8/5میلیون بشکه در روز است )تبصره :میانگین تولید روزانه در 5ماه اول  1978معادل  7/2میلیون
بشکه بوده است(.
در رابطه با حل مسئله صرفه جویی انرژی در آمریکا ٬شاهزاده سعود گفت که وضع یک مالیات متعادل
بر واردات نفتی مسئلهای است که فقط آمریکا باید در مورد آن تصمیم بگیرد .لیکن این مسئله سبب
خواهد شد که تولیدکنندگان ٬قیمت نفت را افزایش دهند .در این رابطه ٬برای عربستان سعودی مشکل
خواهد بود که بتواند سیاست قیمت نفت را در اختیار خود داشته باشد.
در رابطه با کمکها ٬ـکوپر اظهار داشت که با عکسالعمل کنونی آمریکا در رابطه با مالیاتها مشکل بتوان
افزایش کمک آمریکا را در ماههای آتی تقدیم کنگره نمود .وی گفت که آمریکا از اهمیت ویژه کمکهای
سعودی آـگاه است و امیدوار است که این کمکها ادامه و افزایش یابد .وی کمکهای سنگین آمریکا به مصر را
خاطرنشان ساخت و گفت که احتماًال ادامه خواهد یافت .شاهزاده سعود درباره مشکالت کمک دادن به
خصوص به مصر سخن گفت و اظهار داشت که این مشکالت به خاطر امنیت بوروکراسی مصر در وضع
قوانین در مورد سرمایهـگذاریها و تهیه آمار و ارقام مورد نیاز بسیار کند پیش میرود و به همین جهت
نمیتوان به پروژههای معنیداری در زمینه کمک رسانی دست پیدا کرد.
معذالک بنا به دالیل متعدد به نفع آمریکا و دولت عربستان سعودی است که بر کمکهای خود به مصر
ادامه دهند) .تبصره :در این لحظه عبداهلل علیرضا دو یادداشت به شاهزاده سعود داد .محض اطالع شما.
عبداهلل علیرضا کمک به مصر را به عنوان یک راه فرار الزم و ضروری مینگرد (.شاهزاده سعود در مورد
ـکمک به مصر از اظهارات دیگر امتناع ورزید.
معاون وزیر ـکوپر به مسئله توجیه درباره اجالس پرداخت و گفت بیانیه شرکت کنندگان درموردتروریسم
به وسیله ترودو و از ـکانادا ظاهر گشت .از آنجا که این بهترین موقعیت برای اتخاذ یک روش مشترک بود
بیانیه ضد تروریسم تصویب گردید.
ـکوپر به شاهزاده سعود گفت که همه دولتهای اروپایی تشکیل نوعی ائتالف را میدهند ٬به طوری که
شخص میتوان چنین استنباط نماید که توافق به دست آمده در اجالس نشاندهنده یک اتفاق نظر ملی در
ـکشورهای اروپایی است .حتی حزب حاـکمه ژاپن نیز نوعی ائتالف به شمار میرود .البته این یک پدیده
شایان توجه است چون تشابه زیادی با جنبههای تعیین خط مشی در آمریکا دارد .معاون وزیر ـکوپر گفت
ـکه آمریکا از کشورهای اروپایی خواسته است که رشد اقتصادی خود را باال ببرند و از ژاپنیها نیز خواسته
است بازارهای خود را برای سرمایه گذاریهای جدید و نیز تجارت بگشایند .لیکن در ژاپن سرمایهـگذاری
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به علت محدودیت زبان و محدودیتهای قانونی این کشور مشکل است .یکی از عالئم دلگرم کننده در
زمینه سالمت اقتصادی آمریکا ٬سرمایه گذاریهای خارجی به خصوص آلمان و ژاپن در آمریکا میباشد.
ـکوپر اهمیت افزایش کمک مشترک مالی عربستان سعودی و دیگر سازمانهای بینالمللی را یاد آور
ـگردید .شاهزاده سعود اظهار داشت که عربستان سعودی نسبت به کمک به صندوق بینالمللی پول و
افزایش سرانه روی خوش نشان میدهد .وی همچنین به کمکهای منطقهای از قبیل کمک به بانک جهانی
اشاره کرد .دولت عربستان سعودی امیدوار است که بتواند به کمکهای خود از همین کانالها ادامه دهد.
ـکوپراز نظریات سعودیها اظهارقدردانی کرد و گفت که امیدواراست باردیگر به عربستان سعودی سفر
نماید .شاهزاده سعود نیز از جلسه توجیهی پیرامون اجالس از طرف دولت عربستان اظهار سپاسگزاری
جو ابالن
ـکرد و گفت که امیدوار است بار دیگر با معاون وزیر دیدار نماید.
سند شماره )(11
طبقهبندی :خیلی محرمانه
تاریخ 27 :ژوئیه  1978ـ  5مرداد 1357
به :وزارت امور خارجه ـ واشنگتن .دی ـ سی
از USLO :در ریاض U.S.LTASION OFFICE
موضوع :پاسخ سعودی به کسر بودجه
1ـ سفارت قبًال درباره کسری بودجه دولت عربستان سعودی در سال مالی کنونی گزارش داده بود.
دفتر ارتباطات  USLOمتوجه شد که در بررسی بودجه ٬شورای وزیران با کسری بودجه خیلی عظیمتری
رو به رو شده است و از بقیه وزارتخانهها خواسته است که تنها دو سوم بودجهای را که وزارت دارایی برای
آنها تعیین کرده است ٬مصرف نمایند .بودجه امسال بر اساس آن تخفیف کلی وضع شده بود .در نتیجه هر
یک از وزارتخانهها به بررسی و مطالعه پروژههای خودپرداختهاند تا ببینند کدامیک را فعًال میتوانند کنار
بگذارند .در حال حاضر پروژهها به حالت تعلیق در آمدهاند ٬بودجه هر وزارتخانه مسدود شده است ٬و
مشاورین و پیمانکاران دچار نوعی عدم اطمینان شدهاند.
2ـ این کمبود ٬دولت عربستان سعودی را دچار نوعی دستپاچگی کرده است ٬چون وزارت دارایی به
هیچ وجه نتوانسته است اختصاص بودجه را با درآمدهای قابل پیش بینی تـطابق دهـد .تـقاضاهای
بودجهای هر یک از وزارتخانهها به طور جداـگانه و بدون در نظر گرفتن سقف کلی بودجه مورد بررسی
قرار میگرفت .زمانی که وزارت دارایی بودجه مورد درخواست دیگر وزارتخانهها را تضمین نمود مشکل
ظاهر گشت و با کمال وحشت متوجه شدند که تنها  40درصد بودجه به پروژهها اختصاص یافته است٬
بلکه کل بودجه اختصاص یافته خیلی بیشتر از عوارضی است که دولت عربستان سعودی با تولید 8/5
میلیون بشکه نفت در هر روز به دست خواهد آورد.وزارت دارایی این رقم را به شورای وزیران تقدیم و
تقاضای کمک نمود .شورای وزیران نیز با کاهش مخارج پروژهها به میزان  33درصد که از طرف وزارت
دارایی برای از بین رفتن کسری بودجه پیشنهاد شده بود گفت.
3ـ این فرمان در اواسط ماه ژوئن صادر گشت و مقامات در اجرای آن دچار مشکـل شـدهانـد.
اوًال٬بسیاری در انجام اقدامات الزم تأخیر روا داشتند ٬چون فکر میکردند که این کاهش مخارج اجرا
نخواهد شد .سپس این سؤال مطرح گردید که کاهش  33درصد بر چه اساسی صورت گرفته است .ولی
مهمتر از همه اینکه ٬وزرا مجبور شدند به مرحله برنامه ریزی بازگشته تعیین اولویت کنند وسعی نمایند که
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خطوط اصلی پروژهها را که خیلی مهمتر بود حفظ نمایند .وزارت کشاورزی و آب صدمه زیادی دیده
است ٬چون قبًال بیشترین درصد بودجه را مختص خود ساخته بود .لیکن اـکنون مجبور است بسیاری از
متخصصین کارآزموده را از کار برکنار کند که البته کار آسانی نیست .شایع شده است که بودجه مربوط به
ایجاد کارخانههای برق منطقهای توأم با قاطعیت نبوده و آرامکو نیز گفته است که به سختی میتواند
مقداری از منابع مالی خود را برای ایجاد برق منطقهای در استانهای شرقی اختصاص دهد .باالخره ٬چند
ـگروه مهندسین پروژه در رابطه با وزارت دفاع عذرشان به طور غیر منتظره خواسته شده است )به مرجع ب
نگاه کنید( و این گروهها سعی کردهاند با وارد آوردن فشار ٬تضمینی برای منابع مالی پروژه های خود به
دست آورند.
4ـ وزارت دارایی پس از آنکه شورای وزیران راوادار به اقدام نمود متوجه شد که کاهش پیشنهادی آن
تنها نتیجه یک نگرانی غیر منتظره بوده است؛ یعنی به خاطر کاهش تقاضا ٬نفت به مقدار  8/5میلیون بشکه
در روز تولید نمیشد بلکه به مقدار  7/2میلیون بشکه در روز تولید میگردید و اـکنون این وزارتخانه مایل
نیست با مراجعه به شورای وزیران اشتباه خود را جبران نماید و عالوه بر این نمیخواهد از ذخایر ارزی
عربستان سعودی نیز برداشت نماید تا مبادا یک کسری بودجه واقعی ظاهر گردد .در صورتی که سطح
تولید  7/2میلیون بشکه در روز باشد و قیمت نفت اوپک نیز باال نرود و تمام بودجه نیز مصرف شود٬
ـکسری بودجه بالغ بر  5میلیارد دالر خواهد بود .در واقع مصرف و یا مخارج سال قبل  96درصد بوده و
وزارت دارایی معتقد است که قیمت نفت اوپک  5درصد افزایش خواهد یافت .ولی باز هم در صورتی که
دیگر ضرایب تغییر نکند این افزایش قیمت تنها خواهد توانست بودجه چهار ماه را تأمین نماید.
5ــ وزارت دارایی در عصر جدید محدودیتها از جنبه دیگر توانایی مقابله را ندارد؛ یعنی مکانیزمی
ندارد که به وسیله آن بتواند جریان پولی را تنظیم بهـگونهای نماید تا مصرف بودجه بیشتر از درآمد نفت
تولید شده نشود ٬و قانونًا هر وزارتخانه اجازه دارد بودجه اختصاصی خود را در آغاز هر سال برداشت
نماید .با وجود اینکه به علت تأخیر در امر اختصاص بودجه امسال این وضع رخ نخواهد داد ٬ولی دولت
عربستان سعودی ظاهرًا باید عالوه بر متخصصین برنامه ریزی تعدادی مشاور بودجه را نیز استخدام
نماید.
6ـ اظهار نظر :محدودیت درآمد در برنامههای عمرانی ملی در شورای وزیران مطرح شده است .این
حقیقت که دولت عربستان سعودی خیلی سریع دست پاچه شد و عکس العمل نشان داد ٬گویای این
واقعیت است که در آینده نزدیک در رابطه با مسائلی از قبیل قیمت نفت در اوپک نیز تغییر سیاست به
ـگرانینگر
وجود خواهد آمد.
سند شماره )(12

طبقهبندی :خیلی محرمانه
تاریخ 30 :اـکتبر  1978ـ  8آبان 1357
به :وزارت امور خارجه ـ واشنگتن .دی .سی ـ فوری
از :سفارت آمریکا ـ ـکاراـکاس
موضوع :بازدید یمانی وزیر نفت عربستان سعودی از ونزوئال
خالصه٬وزیر نفت سعودی به بازدید ناـگهانی  5روزه خود از ونزوئالخاتمه داد و گفت که اـکنون این دو
ـکشور درباره افزایش قیمت نفت دارای عقاید تقریبًا مشابه بوده و در اجالس وزیران اوپک که در 16

اسناد النه جاسوسی آمریکا

 366

دسامبر برگزار میگردد ٬توافق خواهند داشت .در مورد هدف این مسافرت و بحثهایی که بین یمانی و
رئیس جمهور پرز و وزیر انرژی هرناندز رد و بدل شد اطالعی در دست نیست ٬و گذشته از آن یمانی از
طرف خانواده سلطنتی سعودی نامهای تقدیم پرز نمود .یمانی درباره مذاـکرات شمال وجنوب ٬خاورمیانه
و نقش آمریکا در آنجا به طور مختصر بیاناتی ایراد کرد .این اولین سفر دو جانبه یمانی به ـکاراـکاس پس از
سالها برنامه ریزی بود .او در اینجا به ستایش از ونزوئال و پرز پرداخت و نشان داد که سعودیها مایلند
تیرگی روابط خود با ونزوئال را برطرف سازند .ولی معلوم نیست که این قضیه در رابطه با منافع آمریکا چه
مفهومی دارد) .پایان خالصه(.
1ـ شیخ یمانی به همراه همسرش در  25اـکتبر وارد ـکاراـکاس گردیده و به عنوان میهمانان رئیس
جمهور پرز و وزیر انرژی هرناندز در اینجا به سر بردند .با وجود اینکه حدود یک سال بود که گزارشهایی
پیرامون سفر یمانی میرسید .لیکن این بازدید به طور ناـگهانی انجام گرفت .از یمانی در سطح یک رئیس
دولت پذیرایی شد و در همه جا همراه وزیر مشاهد میشد در حالی که خانم یمانی را نیز خانم وزیر
همراهی میکرد .یمانی پس از ورود در ضیافت شامی که از طرف هرناندز ترتیب داده شده بود شرکت
جست ٬و روز بعد را به مالقات با هرناندز گذراند و از طرف پترولئوس دو ونزوئال ٬شرکت دولتی نفت برای
وی جلسات توجیهی برگزار شد .و سپس با رئیس جمهور پرز مالقات کرد و در ضیافت شامی که به
افتخار وی از طرف رئیس جمهورترتیب داده شده بود ٬شرکت جست .کاردار سعودی عبداهللالتوبیشی نیز
در  27اـکتبر ضیافتی به افتخار یمانی ترتیب داد .درپایان هفته یمانی از مجتمع پوالد و آلومینیم سازی سید
و ارگایانا بازدید نمود .وی ظاهرًا از تأسیسات تولید نفت بازدید نکرده است .وی ونزوئال را عصر  29اـکتبر
ترک نمود.
2ـ در مورد هدف سفر و موضوعات مورد بحث بین او و پرز و هرناندزاطالع چندانی در دست نیست
و چون مقامات ونزوئال دوست ندارند در این باره صحبت کنند ٬در این زمینه نیز اطالعیهای صـادر
نکردهاند .طبق گزارشها یمانی به عنوان رئیس کمیته وزیران اوپک در مورد استراتژیها از ونزوئال بازدید
به عمل آورد و ازطرف خانواده سلطنتی نامهای تقدیم رئیس جمهور پرز نمود .لیکن هنوز معلوم نیست که
این نامه از طرف شاه خالد نوشته شده است یا از طرف شاهزاده فهد.
3ـ در این دیدار یمانی در برابر عموم بیاناتی ایراد ننمود که احتماًال یکی از دالیل آن ازدیاد مأمورین
امنیتی و نیز مشکل محاورهای بوده است .در هنگام مالقات با رئیس جمهور پرز در  26اـکتبر وی ازاینکه
فرصتی نصیب وی شده است تا با ایشان گفتگو نماید ٬اظهار قدردانی کرد و گفت که در مورد بسیاری
مسائل به خصوص نفت توافق دارند .یمانی از سفر پرز به عربستان سعودی و دیگر کشورهای اوپک در
خاورمیانه در بهار  1977یاد کرد و گفت این سفر باعث شد که مشاجراتی که در اجالس اوپک در دسامبر
1976پدید آمده بود پایان پذیرد )در مورد سطح قیمتها( .وی در صحبتهای خود چنین نتیجه گرفت که هر
دو کشور منتظر اجالس بعدی اوپک هستند ٬تا نشان بدهند که اوپک باز هم همچون گذشته قوی است و
قوی خواهد ماند .یمانی به روزنامه انگلیسی زبان دیلی ژورنال که گفته بود یمانی از طرف شاه خالد در
آمریکا نامهای برای رئیس جمهور پرز را آورده است حمله کرد و گفت این سفر وی در قبال چند سفری که
وزیر هرناندز به عربستان سعودی کرده انجام شده است) .لیکن گزارشات دیگر حاـکی از آن هستند که این
نامه از طرف شاهزاده فهد ارسال شده است( .یمانی گفت معلوم است که قیمت نفت در آینده افزایش
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خواهد یافت ٬ولی مسئله اصلی سرعت این افزایش است .وی ترجیح میدهد که این افزایش تدریجی
باشد و عوامل تعیین کننده این افزایش نیز عرضه و تقاضا باشند و پیشنهاد کرد که قیمت نفت در سال
 1987به اوج خود برسد .یمانی با عقیده بسیاری در ونزوئال که معتقدند باید در اوپک نوعی خانه تکانی
انجام شود تا از وحدت و قدرت بیشتری در آینده برخوردار شود ٬ظاهرًا موافق است .وی به طور مؤکد
درباره وضع سیاسی خاورمیانه و عکس العمل عربستان سعودی در قبال قیمت نفت تولید آن سخن گفت و
اظهار داشت که در آینده مسلمًا تحریم نفتی دیگری علیه کشورهای صنعتی صورت نخواهد گرفت.
4ـ به هنگام ترک ونزوئال در عصر  29اـکتبر یمانی در مصاحبهای که توسط گزارشگر انگلیسی زبان
ـکانال تلویزیونی دولت ترتیب داده شده بود ٬شرکت جست .وی در پاسخ به سؤالی که در مورد گفتگوهای
وی با پرز درباره قیمت نفت شده بود گفت با وجود اینکه وی مایل است اینگونه بحثها به جلسات اوپک
واـگذارشود ٬لیکن میتواندبگوید که عربستان سعودی و ونزوئالتقریبًا همان مواضع اتخاذ شده درابوظبی
را دارند .در رابطه با استفاده از دالر به عنوان واحد پولی قیمت نفت وی گـفت عـربستان سـعودی
سرمایهـگذاریهای زیادی به دالر کرده است که اـگراز دالر دراین رابطه استفاده نشود ٬ضرر زیادی به همراه
خواهد داشت ٬بنابراین وی معتقد است که اوپک باز هم از همین واحد پولی استفاده خواهد کرد.
در رابطه با قرارداد صلح مصر و اسرائیل گفت موضع اعراب این است که تا زمانی که حقوق ملت
فلسطین به رسمیت شناخته نشود و مناطق اشغالی بازگردانده نشود در منطقه صلحی بر قرار نخواهد شد.
وی گفت هر اقدامی که در این جهت صورت گیرد مفید خواهد بود و در غیر این صورت خیر .یمانی از
صداقت و تالش پرزیدنت ـکارتر در بهبود روابط بین اعراب و آمریکا سخن گفت و همچنین اظهار داشت
ـکه وی تالش کرده است که در مورد مسائل نفتی فعالیتها از یک حالت برخورد به یک موضع همکاری و
تعاون انتقال یابد .هنگامیکه از وی درباره مذاـکرات شمال و جنوب سؤال شد ٬وی جواب داد در آینده این
مذاـکرات موفقیت کسب خواهد کرد .درباره روابط بین عربستان سعودی و ونزوئال وی به وجه تشابههای
بین این دو ملت اشاره کرد و گفت این دو ملت از یک خون و نژاد هستند ٬چون اعراب در اسپانیا نفوذ
زیادی داشتهاند .در پاسخ به سؤالی دیگر وی به منافع دو جانبه و همکاری نزدیک بین دو کشور اشاره کرد
و گفت که با همکاری رئیس جمهور پرز و وزیر هرناندز وضع بهبود بسیار یافته است .وی گفت این مسئله
نه تنها برای دو کشور بلکه برای اوپک و جامعه بین الملل نیز حائز اهمیت است .و باالخره با اشاره به
ثروت٬دموکراسی ٬و موقعیت جغرافیایی ونزوئال ٬یمانی گفت که همین خصوصیات این کشور را مورد
توجه بسیاری از کشورهای در حال پیشرفت نموده است.
5ــ ازوزیر هرناندز نیز که یمانی را همراهی میکرد درمورد هدف این سفر و قیمت نفت سؤالی شد و او
نیز طبق معمول جواب مشخصی نداد .در رابطه با سفر ٬وی گفت که گفتگوها پیرامون چند مسئله انجام شد
و دو کشور اصوًال بر سر آنها توافق دارند و در مورد موضع ونزوئال بر سر قیمت نفت در اجالس اوپک در
ماه دسامبر ٬وی گفت بهتر است در این مورد صحبت نشود تاانعطاف پذیری اوپک درتصمیمگیری خدشه
دارنشود .لیکن دراوائل این سفر از طرف هرناندز گزارش شده بود که در اوپک سه موضع خاص در مورد
قیمت نفت وجود دارد؛ اول موضع محافظه کارانه که معتقد است قیمت نفت نباید بیش از  5درصد افزایش
یابد ٬دوم موضع میانه رو که خواستار افزایش تا  12درصد قیمت است ٬و سوم موضع تند رو که خواستار
 15درصد افزایش میباشد) .باید خاطرنشان ساخت که این دولت خود را در موضع میانه رومی داند(.
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6ـ اصوًال در اثر گزارشات چنین به نظر میآید که گفتگو درباره قیمت نفت هدف اصلی این سفر بوده
است .دراوائل سفر یکی از گزارشها حاـکی از آن بود که عربستان سعودی خواستار  5تا  10درصد افزایش
قیمت به اضافه افزایشهای مجدد در سال  1979شده است ٬و گذشته از این اطالعی دیگر در دست نیست٬
فقط یک اقتصاددان چپگرا در دانشگاه گفته است عربستان سعودی و آمریکا با افزایش معادل  10درصد
از پیش توافق کردهاند.لیکن دولت ونزوئال باید در مورد  30درصد افزایش پافشاری نماید .چون مطلب
دیگری برای گزارش نبود ٬مطبوعات آخر هفته سفر یمانی را نادیده گرفتند فقط دو مقاله طوالنی در دیلی
ژورنال بود که در این باره منتشرگردید .نقطه نظرها سردبیران منحصر به دیلی ژورنال اظهارمیداشت این
سفر نشان داده است که عربستان سعودی مایل است نه تنها به همکاری بیشتر با ونزوئال در زمینه نفت
بپردازد بلکه میخواهد از موضع دیرین ونزوئال که کنترل تولید در اوپک میباشد نیز طرفداری نماید.
7ـ اظهارنظر :وزیر هرناندز سفرهای بسیاری به عربستان سعودی نموده است که آخرین آنها در ماه
سپتامبر صورت گرفت .لیکن علیرغم دعوتهای مکرر مکرر این اولین سفر یمانی به ونـزوئال پس از
سفرهای وی به این کشور در سالهای  1970و  1977جهت شرکت در اجالس اوپک میباشد .بنابراین
زمان و مدت سفر وی از اهمیت بسیار برخورداراست).شنیدهایم که قرار است وزیر نفت کویت الخلیفه ٬که
هرناندز در ماه گذشته با وی دیدار کرده بود ٬در  14نوامبر به ونزوئال سفر نماید(.
8ــ یکی از منابع گفته است که هدف اصلی یمانی از این سفرتقدیم نامهای از طرف خانواده سلطنتی به
پرز بوده است و چون یمانی مستقیمًا از آمریکا به اینجا آمده است میتوان گفت که این نامه از طرف شاه
خالد آورده شده واز طرف شاهزاده فهد نمیباشد .چون پرز معموًال به نامه نگاری با سران دولتی اوپک
میپردازد .احتماًال این نامه در جواب نامهای که در ماه سپتامبر نوشته شده بود برای وی که آورده شده
است .در این رابطه مایلیم هرگونه اطالعاتی که در مورد سفر هرناندز به جده دارید ٬برای ما بفرستید.
9ـ در حال حاضر حتی نمیدانیم محتوای نامه و هسته اصلی مذاـکرات چه بوده است ٬و معتقدیم که
تنها مالقاتهای مهم یمانی ٬با پرز و هرناندز بوده است ٬چون این دو مقام دولتی نقش مهمی در فرمولبندی
مواضع دولت بر سر قیمت نفت در اوپک دارند .برداشت ما چنین است که با وجود اینکه اعضاء بازاریاب
نیز در مالقات یمانی با پترولئوس در ونزوئال یعنی شرکت ملی نفت این کشور شرکت داشتند ٬لیکن
ـگفتگوی مهمی در مورد قیمت نفت صورت نگرفت .این شرکت اصًال در سیاست قیمت گذاری نفت اوپک
نقشی ندارد؛ و فقط در زمینه بازاریابی و قیمت گذاری نفت ونزوئال پس از تعیین قیمت نفت توسط اوپک
شرکت مینماید.
10ـ این دولت موضع خود را در مورد مقدار افزایش قیمت نفت مشخص نکرده است که احتماًال یکی
از دالیل آن پیشگویی نادرست پرز بوده است که ادعا میکرد ٬قیمت نفت در اجالس اوپک در ـکاراـکاس 8
درصد افزایش خواهد یافت .لیکن همان گونه که در مرجع الف یادآور شدیم ٬ونزوئال مایل است قیمت
نفت بیش از  5درصد افزایش یابد ٬و در حالی که انتخابات ملی قرار است در سوم دسامبر انجام شود٬
رهبران دولت قبل از آن قادرخواهند بود با افزایش  5درصد نیز موافقت نمایند .کار دار سعودی چند هفته
قبل به ما گفته بود که کشورش تصمیم گرفته است افزایش قیمت را محدود به  5درصد نماید ٬لیکن پس از
سفر یمانی وی گفت درباره تمام مسائل گفتگوهایی انجام شدهاست .با ارزیابی موضع قبلی دولت ٬این گفته
اـگر درست باشد نشان میدهد که یکی از طرفین موضع خود را تغییر داده است .یکی از راههای دیگر این
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است که با افزایش معادل  5تا  7درصد موافقت شود و عالوه بر آن خواسته شود که در سال  1979یک
درصد یا بیشتر افزایش ایجاد گردد ٬البته همان گونه که در گزارش مطبوعاتی باال شرح داده شده است.
یمانی احتماًال در این سفر با هرناندز پیرامون گزارش نهایی کمیته استراتژی وزرای اوپک که قرار است در
ماه نوامبر تشکیل شود تا گزارش نهایی را برای اجالس وزیران اوپک در ماه دسامبر فراهـم سـازد٬
هماهنگی کرده است.
11ـ باالخره ٬این سفر حاـکی از آنست که عربستان سعودی مایل است عالوه بر از بین بردن تیرگی
روابط بین عربستان سعودی و ونزوئال به جبران سفرهای پرز و هرناندز ٬به این کشور نیز سفر کرده باشد.
یمانی ظاهرًا درباره نقش پرز در حل مسئله قیمت نفت در سال  1977مبالغه میکرد و مدت سفر وی با
موضوعات مورد بحث چندان تناسب نداشت.یکی از مسائلی که نگرانی و عصبانیت رئیس جمهور پرز را
فراهم کرده بود این بود که عربستان سعودی در ونزوئالسفیری نداشته است و شایع شده است که قرار است
ـکاردار به سمت سفارت منصوب گردد.
12ـ معلوم نیست که چرا سعودیها این موقع را برای سفر انتخاب کردهاند .شاید به این علت که پرز به
پایان دوره ریاست جمهوری نزدیک میشود ٬این سفر صورت گرفته است ٬لیکن ونزوئالییها هم از این
سفر در داخل بهره برداری سیاسی ننمودند .و درواقع مطبوعات توجه چندانی ننمودند .پرز ترتیبی داد که
یمانی در یک کانال تلویزیونی ظاهر شود مشروط بر آنکه از سیاستهای خاورمیانهای دور مانده ٬تنها به
مسائل نفتی بپردازند.
13ـ موضوع اصلی بحثها احتماًال مسئله قیمت نفت بوده است که از منافع مهم آمریکا به شمار میرود.
ولی باید در نظر داشته باشیم که ممکن است در این سفر منافع مهمتر آمریکا از قبیل استراتژی دراز مدت
در اوپک و خاورمیانه به طور کلی مورد بحث قرار گرفته باشد.
لوئیس
14ـ از مخاطبین تقاضا میشود که نظریات خود را برای ما ارسال دارند.
سند شماره )(13

طبقهبندی :خیلی محرمانه
تاریخ 2 :نوامبر 11ـ 1978آبان 1357
به :وزارت امور خارجه ـ واشنگتن .دی .سی
از :سفارت آمریکا ـ جده
موضوع :تصمیمات مربوط به قیمت نفت
خالصه ـ این سفارت با پیشنهاد مذکور در تلگرام مرجع مبنی بر عدم تماس با مقامات عالیرتبه دولت
عربستان سعودی تا بعد از سفر بلومنتال موافق است .ولی ٬بنا به دالیل متعدد داخلی و سیاسی اقتصادی
خارجی ٬سعودیها بیشتر مایلند به اتخاذ میانه روی در مورد قیمت نفت بپردازند .تا اینکه به طور غیر
منتظره اقدام به ثابت نگاهداشتن قیمتها بنمایند) .پایان خالصه(.
1ـسفارت نیز با این پیشنهاد که تا بعد ازخاتمه یافتن بازدیدوزیر بلومنتال با مقامات عالیرتبه سعودی
تماس گرفته نشود ٬موافق است .چون تنها به وسیله این سفر میتوان بر افکار سعودیها بیشترین نفوذ را
اعمال نمود.
2ـ آن طور که مافهمیدهایم دولت عربستان سعودی برای اجالس اوپک در ماه دسامبر در مورد قیمت
نفت تصمیمی اتخاذ نکرده است ٬و مایل است نظریات ما را نیز در این باره بداند .لیکن بنا به دالیل ذیل
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سعودیها بیشتر مایلند به اتخاذ میانه روی در مورد قیمت نفت بپردازند و نمیخواهند از ثابت ماندن آن
حمایت کنند.
3ـ مقامات برجسته سعودی چه آشکارا و چه به طور خصوصی اظهار داشتهاند که حداقل مقداری
افزایش باید در قیمت نفت پدید آید .این اظهارات شامل گفتههای وزیر نفت یمانی در لندن ٬بیانات معاون
وزیر نفت الترکی در مالقات با افسران  USLOدر ریاض ٬و گزارشات مطبوعاتی در مورد سفر یمانی به
ـکاراـکاس میباشد که گفته است که وحدت اوپک در اجالس ابوظبی نشان داده خواهد شد.
4ـ عربستان سعودی همیشه خواستار وحدت در اوپک بوده است .دو گانگی قیمتها که در نیمه اول
 1977پدید آمد برای سعودیها و همکارانشان در اوپک ناراحتی بسیاری پدید آورد و حل این مسئله
نیزیک پیروزی بزرگ برای عربستان سعودی در اوپک به حساب نیامد .به نظر ما سعودیها مایل نیستند
حیثیت و نقش رهبری خود در اوپک را به قیمت ثابت ماندن قیمت نفت از دست بدهند.
5ــ سعودیها از کاهش موازنه پرداختهای همکاران خود در اوپک و مشکالت ناشی از سقوط ارزش
دالر که سبب باال رفتن ارز تعدادی از همکارانشان شده است با خبر هستند ٬و احتماًال طبق محاسبات
خود نمیتوانند از شاه نیز در این زمینه کمک بگیرند .چون از وی خواسته شده است که در خریدهای
دفاعی و انرژی خود کاهش ایجاد نماید و نیاز مالی الزم برای برآورد تقاضاهای داخل را فراهم آورد.
6ـ یک عامل دیگر که بر حمایت سعودیها از افزایش قیمت نفوذ دارد ٬مشکالت بودجهای این کشور
است .دولت عربستان سعودی اخیرًا با استفاده از ذخایر ارزی خارجی خود مقداری از هزینهها و مخارج
را پرداخته و حدود پروژههای تعیین شده را به مقدار  30درصد کاهش داده است.
دولت عربستان سعودی مایل نیست ٬ارز خارجی خود را مصرف نماید .با اشباع فعلی بازار نفت در جهان٬
راه دیگر اینکه به جای فروش بیشتر نفت برای جبران این کمبود بودجه ٬فدا کردن دیگر اعضاء اوپک
میباشد .ولی با توجه به حجم نفت بازار ٬افزایش قیمت قابل ترجیحترین راه است.
7ـ از نظر سیاسی نیز بهتر است که آمریکا سیاست میانه روی را در مورد قیمتها پیشنهاد نـماید.
پاسخهای دریافت شده از دیگر واحدها حاـکی از آن است که اصرار ما بر ثابت ماندن قیمتها سبب خواهد
شد که از دیگر همکاران خود در سازمان توسعه همکاری اقتصادی منزوی شویم.
عالوه بر این ٬اـگر سعودیها احساس کنند که آمریکا در مورد قیمتها واقعگرایانه عمل نـمیکند و
پاسخگوی وحدت اوپک نیست ٬باید گفت که توانایی ما در مذاـکره پیرامون مسائل مختلف از قبیل صلح
در خاورمیانه و افزایش تولید نفت خام در دراز مدت ضعیف میشود.
 8ـ باالخره ٬ما نیز مانند کویتیها نگران هستیم که مبادا اوپک خواستار اتخاذ یک سیاست افزایش
تدریجی قیمتها شود .یمانی به این موضوع اشاره کرده است ٬و اـگر سعودیها یک بار دیگر به خاطر ما
”جلوی این حرکت“ را بگیرند ٬ممکن است دیگر اعضاء اوپک چنین سیستمی را اتخاذنمایند .این سیستم
اـگر با روند تورم و یا با در صد ثابت افزایش قیمت به طور فصلی ٬یا ساالنه یا چند ساله تعیین شود باز هم
دانیلز
در اقتصاد جهان نقش مهمی را ایفا خواهد کرد.
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سند شماره )(14
طبقهبندی :خیلی محرمانه
تاریخ 18 :نوامبر  1978ـ  27آبان 1357
به :سفارت آمریکا ـ تهران
از :سفارت آمریکا ـ جده
موضوع :دیدار وزیر بلومنتال
1ـ با در نظر گرفتن شرایط کنونی ٬نظرتان راجع به ورود من به همراه هیئت نمایندگی که شامل قسمت
خدمات مخفی نیز باشد به تهران چیست؟ در صورتی که فکر میکنید بهتر است تعداد کمتری از نمایندگان
را با خود به آنجا بیاورم ٬میتوانم افراد زیر را با خود همسفر سازم :معاون وزیر فرد برگستن ٬معاون
اجرائی ریچارد فیشر ٬و تعدادی از همراهان هیئت نمایندگی)سناتور لوگار ٬نماینده کنگره ـکاوانو ٬هاید ٬و
ـ استانتون(.
2ـ نمایندگان مطبوعاتی همراه نیز ممکن است بخواهند یک نفر را به عنوان نماینده خود در این سفر
انتخاب نمایند )نام آن شخص فرستاده خواهد شد( .آیا سفارت میتواند به نماینده مطبوعاتی در این رابطه
ـکمک نماید؟ به تأـکید میگویم که نماینده مطبوعاتی با من در جلسات حضور نخواهد داشت.
3ـ به محض دریافت پاسخ شما ٬اطالعات مورد لزوم جدید راخواهیم فرستاد .در مورد وقت مالقاتها
وست
نیز اقدام نمایید.
سند شماره )(15

خیلی محرمانه
تاریخ 3 :ژانویه 1979ـ 12دی 1357
به :وزارت امور خارجه ـ واشنگتن ٬دی ـ سی
از :سفارت آمریکا ـ جده
موضوع :نظر عربستان سعودی درباره ایران
تمامی متن خیلی محرمانه است.
1ـ در جریان مکالمه با شاهزاده سعود الفیصل وزیر خارجه عربستان سعودی در تاریخ یک ژانویه
 1979وی گفت عربستان سعودی درباره حوادث ایران بسیار نگران است و حکومت عربستان سعودی
نگران این است که اـگر شاه برود ٬همه مظاهروحدت در این کشورناپدید خواهد شد و ارتش از هم خواهد
پاشید و کشور به یک نظامی قبیلهای تبدیل خواهد شد و بنابراین شرایط هرج و مرجی به وجود خواهد
آمد که برای منطقه چندان اثر خوبی نخواهد داشت.
2ـ پرسیدیم برای چاره جویی چه باید کرد؟ وی گفت شاه نیازمند پشتیبانی لژستیکی است و او
نیازمند طرق حفظ جریان .آوردههای سوختی و توزیع مواد غذایی است.
3ـ او افزود که راه واقعی دیگری برای شاه وجود ندارد و او )وزیر خارجه عربستان( بشدت از آنچه که
دارد به وقوع میپیوندد ٬نگران است.
4ـپرسیدیم که آیا درباره اینکه نتیجه نهایی چه خواهد بودمیتواندپیشگویی کند یا خیر وی در پاسخ
ـگفت که اوضاع به نحوی است که نمیتواند درباره آنچه که ممکن است اتفاق بیافتد با اطمینان و اعتماد
وست
پیشگویی کند.

اسناد النه جاسوسی آمریکا

 372

سند شماره )(16

)تمام متن ـ طبقهبندی نشده(
تاریخ 6 :ژانویه  1979ـ  16دی 1357
به :وزارت امور خارجه ـ واشنگتن ٬دی ـ سی
از :سفارت آمریکا ـ جده
موضوع :پشتیبانی عربستان سعودی از شاه
1ـ روزنامه الجزیره چاپ ریاض در شماره روز شنبه ششم ژانویه  1979در صفحه اول با تیتر درشتتر
از حرف عادی سرمقالهای با این عنوان نوشته است ”پادشاهی پشتیبانی خود را از شاه ایران اعـالم
میدارد“.
2ـ الجزیره مدعی است که برای بار دوم ظرف کمتر از یک هفته یک مصاحبه اختصاصی با ولیعهد
انجام داده و اظهار نظر مهم سیاسی او را به دست آورده است.
3ـ در این مصاحبه اختصاصی ٬ولیعهد پاسخهای ذیل را به سؤاالتی که از سوی خبرنگار روزنامهها
پرسیده شده بود بازگو کرده است:
الف” :ما از هر رژیمی که در کشور خود از مشروعیت برخوردار است ٬پشتیبانی میکنیم و رژیم شاه
متکی بر چنین مشروعیتی است“.
ب”:حوادث خونین ایران به نفع هیچ کس نیست بجز دشمن .و ماامیدواریم که ایرانیان خودشان به این
حوادث خاتمه بخشند“.
ج”:ادامه آنچه که در ایران روی میدهد آینده ثبات سیاسی را چه در خلیج و چه در منطقه خاورمیانه
تهدید میکند“.
4ـ ولیعهد )عربستان( به منظور بحث در اطراف جزئیات نکته اضافی ذیل را اظهار داشت ” :اوضاع
ـکنونی در ایران نه به نفع خود ایرانیان است و نه به نفع اسالم و مسلمانان“ .بر اساس این واقعیت که شاه٬
همان طوری که ما گفتیم ٬از وضع مشروع برخوردار است شکی نیست که ما از وضع او و حضور او
پشتیبانی میکنیم“.
5ــ روزنامه الجزیره در همان روز در سرمقالهای که در صفحه اول درج شده درباره وضوح ودقت فهد
در اظهارات اختصاصی خود که قبًال ذـکر شد ٬اظهار نظر کرده است .روزنامه بر سیاست عربستان سعودی
دال بر قائل شدن تفاوت بین آنچه اساسًا برای کشور یک موضوع داخلی است و آنچه به فراتر از مرزهای
ـکشور ارتباط دارد ٬تأـکید کرده است .روزنامه بر سیاست عربستان سعودی که عالقهمند است در هرگونه
اوضاع و احوالی روابط حسنه خود را نه تنها با رژیمهایی که بر اساس مشروعیت استوارند ٬بلکه همچنین
با مردمان این رژیمها حفظ کند ٬تأـکید کرده است.
6ـ الجزیره معتقد است که شاهزاده فهد بر اساس این باور رژیم پادشاهی که پیشرفت و تحول تحت
هیچ شرایطی بجز در اوضاع و احوال امنیت و صلح و ثبات به وقوع نخواهد پیوست ٬از ایرانیان دعوت
ـکرده است که خودشان بااوضاع مقابله کنند واختالفاتی را که متأسفانه منجر به رنج وخونریزی در کشور
شده از میان ببرند.
7ـ الجزیره تأـکید کرده است که نیروی اسلحه همواره شیوه برخورد بین مردم و رهبران برای حل
مشکالت درونی خود نیست ویقینًا هم نباید در هر زمانی چنین باشد .این روزنامه حوادث ناـگوار لبنان را
به عنوان مثال ذـکر کرده و تذکر داده است که دهها هزار کشته و صدها هزار مجروح ناپدید شدهاند ٬بدون
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اینکه الزم باشد به ویرانی و از همگسیختگی اقتصادی که مردم لبنان به تنهایی از آن رنج بردهاند اشاره
شود.
8ــ در خاتمه الجزیره اظهارنظر کرده است با توجه به موقعیت ممتازمنطقهای و بینالمللی ایران برای
مقاصد سیاسی و اقتصادی و برنامه ریزی استراتژی نظامی صلح و امنیت در ایران برای امنیت و آرامش
منطقه خلیج و خاورمیانه اهمیت حیاتی دارد “.هیچ کس نمیتواند مردم ایران را مانند شاهنشاه و حکومت
ایران نجات دهد تا صلح و ثبات و امنیت برای ایران و مردم آن تأمین شود و بنابراین اوضاع در منطقه
وست
خلیج و تمامی خاورمیانه تثبیت شود.
سند شماره )(17
)تمام متن ـ طبقهبندی نشده(
تاریخ 10 :ژانویه  1979ـ  20دی 1357
به :سفارت آمریکا ـکویت ـ فوری
از :وزارت امور خارجه ـ واشنگتن دی ـ سی
رونوشت :سفارت آمریکا تهران ـ فوری
موضوع :جنگندههای اف پانزده از عربستان سعودی
1ـ شما باید آـگاه باشید که در ساعت  8به وقت واشنگتن درتاریخ دهم ژانویه مااعالمیه مشترک زیر را
از طرف حکومت ایاالت متحده و حکومت عربستان سعودی درباره دیدار دوازده فروند هواپیمای اف ـ
پانزده از سلطنت نشین عربستان سعودی در اواسط ژانویه میباشد ٬صادر خواهیم نـمود .مـخاطبان
میتوانند به حکومتهای میزبان خود در این باره به صالحدید خویش اطالع دهند.
2ـ متن اعالمیه مشترک
”به دعوت حکومت عربستان سعودی ٬ایاالت متحده در اواسط ژانویه یک اسکادران از هواپیماهای
اف ـ پانزده را برای مدت کوتاهی در عربستان سعودی مستقر خواهد کرد .اف ـ پانزدهها در ریاض
پایتخت عربستان سعودی مستقر خواهند شد واز سایر پایگاههای نیروی هوایی عربستان سعودی در
مدت اقامت خود در آنجادیدن خواهند کرد .مقصود از آرایش این هواپیماها در عربستان سعودی نمایش
هواپیماهای اف ـ پانزده خواهد بود .این دیدار٬نمایشی از ادامه مناسبات نزدیک بین عربستان سعودی و
ایاالت متحده و عالقه ما به امنیت سلطنت نشین عربستان سعودی است.
ونس
3ـ دریک تلگرام جداـگانه راهنماییهای الزم مطبوعاتی ارائه خواهد شد.
سند شماره )(18

طبقهبندی :سری

تاریخ 16 :ژانویه ـ 26 1979دی 1357
از :سفارت آمریکا ـ لندن
به :وزارت امور خارجهـ واشنگتن .دی .سی ـ فوری
موضوع :تولید نفت عربستان سعودی
1ـ )تمام متن سری است( مقامات برجسته ـگروه شل )منبع اطالع دهنده و اطالعات حفاظت شود(
هفته قبل به عربستان سعودی رفتند تا با این کشور قراردادی پیرامون خرید نفت خام بیشتر منعقد سازند.
بنا به گزارش منابع معتبر شل یمانی ٬وزیر نفت پاسخ داده است که در فصل اول سال  1979تولید نفت
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سعودی به طور میانگین معادل  8/5میلیون بشکه در روز خواهد بود .شل متوجه تفاوت میان این بیانیه و
ـگزارشات جاری )اقتصادی(  PIWو مکانهای دیگر که اظهار داشتهاند در صورت کاهش تولید نفت در
ایران تولید نفت عربستان سعودی به میزان بیش از  10میلیون بشکه در روز ادامه خواهد یافت ٬شده است.
2ـ ظاهرًا سعودیها مایلند تا حد امکان حق انتخاب خود را حفظ کرده ٬مقاصد خود را بر دیگران
آشکارننمایند .ولی شایدسعودیها بخواهند با تولید نفت بیشتر شرکاء خود در آرامکو را نیز مورد مرحمت
قرار دهند .لیکن در صورتی که بیانیه یمانی برای شل حالت قطعی پیدا کرده باشد ٬باید منتظر کاهش عمده
برویستر
در تولید نفت باشیم.
سند شماره )(19
تاریخ 24 :ژانویه  1979ـ  4بهمن 1357
از :سفارت آمریکا ـ لندن
طبقهبندی :سری
به :وزارت امور خارجه ـ واشنگتن .دی .سی ـ با اولویت
موضوع :تولید نفت عربستان سعودی
1ـ )تمامی متن سری است( یکی از مقامات برجسته دفتر کمپانی آرامکو در لندن از اینکه عربستان
سعودی تمامی تولید اضافی نفت خام خود را در اختیار آرامکو میگذارد ٬اظهار تعجب کرده است)منبع
اطالع دهنده و اطالعات حفاظت شود( .این مقام در حالی که از این رویداد بسیار شاد بود اظهار داشت که
وی نمیتواند انگیزه سعودیها در این کار را بفهمد .وی فکر نمیکند که سعودیها به خاطر نیازشان از
مشتریهایشان روی بگردانند.
2ـ در مقایسه با نتیجهـگیری بازگو شده توسط ـکمپانی شل در تلگرام مرجع ٬این مقام که به تازگی از
عربستان سعودی بازگشته فکر نمیکند که سعودیها تولید نفت خام فعلی را به میزان  8/5میلیون بشکه در
روزحداقل در حال حاضر٬حفظ نمایند .ولی او موضوعی را تکرار کرده است که سفارت آمریکا در جده و
آژانسهای واشنگتن را ترسانیده است .یعنی مقامات سعودی از اینکه تولیدشان نزدیک یا بیشتر از 10
میلیون بشکه در روز بشود ٬اظهار نارضایتی کردهاند.
3ـ ظاهرًا تصمیم عربستان سعودی مبنی بر قرار دادن روزانه چند میلیون بشکه نفت در اختیار آرامکو
با کاهش تأثیر کمبود نفت ایران بر آمریکا بی رابطه نیست .بنابراین کوچکترین ناراحتی که از طرف
آمریکا برای عربستان سعودی پیش بیاید بر میزان نفت مورد نیاز آمریکا تأثیر خواهد گذارد .برویستر
سند شماره )(20
طبقهبندی :خیلی محرمانه
تاریخ 3 :می  1979ـ  13اردیبهشت 1358
به :وزارت امور خارجه ـ واشنگتن .دی .سی
از :سفارت آمریکا ـ لندن
موضوع :فعالیتهای سلیم اعظم
1ـ )تمام متن خیلی محرمانه است( فعالیتهای سلیم اعظم دبیر کل شورای اسالمی اروپا در این اواخر
خیلی زیاد شده است .او شادی خود را در رابطه با آزادیها در ایران اعالم کرده ٬قرارداد مصر و اسرائیل را
محکوم نمود .خواستار سرنگونی سادات شده است و نگرانی خود را نیز در مورد کشتار کمونیستها در
افغانستان به مطبوعات ابراز داشته و در  26آوریل اعالم کرد که کمیسیونی تشکیل داده است تا بـه
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تشخیص و حل مشکالت  225میلیون مسلمانی که در دیگر جوامع در اقلیت به سر میبرند بپردازد .در
حال حاضر ٬همکار مصری ما در اینجا گفته است که وی مبادرت به تشکیل جلساتی در  23و  27ماه می
در لندن کرده است تا به بحث ”پیرامون آزاد سازی جهان اسالم بپردازند“.
چهرههای مهم مذهبی ایران و عربستان سعودی در این کنفرانس سخنرانی خواهند کرد تا پس از کنفرانس
اسالمی فاس موجبات شرمساری بیشتر مصر را فراهم آورند.
2ـ اعظم هنوز هم به عنوان یکی از دبیران سفارت عربستان سعودی )در زمینه روابط عمومی( فعالیت
دارد .ولی او در مصر تولد یافته از اقوام و وابستگان اعظم پاشا به شمار میرود .به ما گفته شده است که
نظریات مذهبی او شدیدًا محافظه کارانه است )ممکن است یکی از اعضاء اخوان باشد( .خواهر او به
ازدواج خانواده سلطنتی سعودی درآمده است.
3ـ چون این فعالیتها به وسیله یک دیپلمات سعودی غیر عادی مینمود ٬مقام سفارت در یک گفتگوی
غیر رسمی موضوع اعظم را با  FCOدر میان گذاشت .به مقام سفارت گفته شد .مقامات انگلیسی هم به
همین نتیجه رسیده بودند .چون کاردار کنونی سعودی فردی ٬متنفذ نیست FCO .تصمیم گرفت با سعودیها
در جده گفتگو نماید .همان گونه که  FCOاز اداره خاورمیانه فکر میکند ٬ممکن است دولت عربستان
سعودی از میزان فعالیت این دبیر خود با خبر نبوده باشد و گمان نمیرود که او به ابتکار ریاض ”جمهوری
بروستر
ایرانی“ جدید را مور استقبال گرم قرار داده باشد.
سند شماره )(21
تاریخ 8 :می  1979ـ  18اردیبهشت 1358
از :وزارت امور خارجه ـ واشنگتن ٬دی ـ سی
طبقهبندی :خیلی محرمانه
به :همه پستهای دیپلماتیک خاور نزدیک و آسیای جنوبی
موضوع :عربستان سعودی و ـکنفرانس اسالمی
1ـ تمام متن خیلی محرمانه است.
2ـ در طی مالقات اول ماه مأمور سیاسی سفارت مسئله ـکنفرانس اسالمی فاس را بااحمد سراج مدیر
امور شرقی وزارت امور خارجه )عربستان( مورد بحث قرار داد ٬سراج گفت عربستان سعودی یک هیئت
نمایندگی نیرومندی مرکب از پنج مقام وزارت امور خارجه به شرح زیر برای کنفرانس اعزام مـیکند
شاهزاده سعود وزیر امور خارجه ٬عبدالرحمن منصوری معاون وزارت امور خارجه و سمیر شهابی مدیر
امور سازمانهای بینالمللی ٬عباس غرزی مدیر امور اطالعاتی و شیخ احمد مبارک مدیر امور اسالمی ٬به
علت کمبود جا در شهر فاس مراـکشیها تقاضا کردهاند که هر هیئت نمایندگی از پنج نفر تجاوز نکند.
3ـ درباره مسئله عضویت مصر ٬سراج گفت که عربستان سعودی از لحاظ حقوقی ناـگزیر است که
تصمیم کنفرانس بغداد را رعایت کند .او گفت که اـگر اخراج مصر صریحًا به رأی گذاشته شود ٬عربستان
سعودی نمیتواند از اجماع آراء اعراب طفره رود.
4ـ سراج افزود که به عقیده او بهترین راه برای جلوگیری از اخراج مصر این است که کشورهای غیر
عرب در مقابل چنین تهدیدی با استناد به دفاع از منشور ـکنفرانس اسالمی مقاومت کنند) .اظهار نظر :در
این منشور درباره اخراج یک کشور مسلمان از ـکنفرانس اسالمی هیچ گونه پیش بینی به عمل نیامده است
و اعالم شده است که هر کشور مسلمان مجاز است که دراین کنفرانس شرکت کند .بر همین اساس میتوان
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مدعی شد که مصر نمیتواند تا زمانی که یک کشور مسلمان باقی مانده ٬اخراج گردد(.
5ــ سراج گفت که از هیچ کشور عربی نمیتوان انتظار داشت که یک چنین مسئلهای را عنوان کند ٬ولی
اـگر کشورهای غیر عرب به تعداد کافی بر اساس دفاع از منشور ـکنفرانس اسالمی )به اخراج مصر(ایرادات
جدی بگیرند ٬عربستان سعودی ممکن است بتواند از به رأی گذاشتن مسئله اخراج ٬با این استناد که یک
چنین رأی دادنی به همبستگی اسالمی لطمه خواهد زد ٬جلوگیری کند.
6ـ مأمور سیاسی خاطرنشان ساخت که کشورهای غیر عرب احتمال ندارد که چنین اقدامی را به
ابتکار خود و بدون پشتیبانی اعراب به عمل آورند و در کنفرانس قبلی وزیران امور خارجه ٬کشورهای
اسالمی غیر عرب میل نداشتند که خود را درگیر مسائل عربها کنند و به طور کـلی بـا آن تـعداد از
قطعنامههایی که کشورهای عربی پیشنهاد کردهاند٬کنار آمدهاند ٬هر اندازه هم که این قطعنامهها جنبه
افراطی داشته باشد .سراج وجود این مسئله را تأیید کرد و پذیرفت ٬ولی گفت که اـگر کشورهایی نظیر
پاـکستان ٬اندونزی ٬مالزی ٬سنگال یاـگینه مسائلی مربوط به منشور ـکنفرانس اسالمی و نظامنامه آن را به
میان بیاورند ٬سازشی بین طرفین ممکن خواهد بود .او خاطرنشان ساخت فرصتی که ایران بتواند در این
مورد کمک کند ٬وجود ندارد.
7ـ اظهارنظر :در ـکنفرانس وزیران امور خارجه اسالمی سال  1978در داـکا ٬کشورهای غیر عرب
ساـکت و صامت نشستند در حالی که سازمان آزادیبخش فلسطین و متفقین آن افراطیترین قطع نامهها را
درباره مسئله خاورمیانه به میان کشیدند .در این کنفرانس تنها اقدام مؤثر از سوی میانهروها هنگام بحث
در اطراف شاخ آفریقا به عمل آمد که در آن سومالی ٬عربستان سعودی سودان و ایران احساس کردند که
منافع حیاتی آنها مطرح است .مسئله دفاع از منشور ـکنفرانس اسالمی هر چند ارزش امتحان را دارد.
احتماًال قدرت کافی برای ایجاد مقاومت مؤثر در مقابل کوششهایی که برای اخراج مصر از کنفرانس به
عمل آید را نخواهد داشت .اـگر منافع حیاتی کشورهای غیر عرب تحت تأثیر قرار نگیرد ٬احتمال نمیرود
دانیل
ـکه آنها در آنچه که به عقیده آنها یک منازعه بین االعراب است ٬خود را درگیر کنند.
سند شماره )(22
طبقهبندی نشده ـ مطالب ذیل برای انتشار نیست
تاریخ 9 :می  1979ـ  29اردیبهشت 1358
به :سفارت آمریکا ـ اورشلیم
ازSUIHFO :در واشنگتن ٬دی ـ سی
نکات مهم گزارش زیر به وسیله اوزوالد جانسون تهیه شده است:
آمریکا مقامات سازمان سیا را فرا میخواند تا از ایجاد اختالف بیشتر با سعودیها جلوگیری نماید” .این
عنوان در تایم لوس آنجلس در هشتم ماه می چاپ شده بود):آغاز متن(“
واشنگتن ـ مقامات آمریکایی در روز دوشنبه اظهار داشتند ٬که دولت ـکارتر به منظور جلوگیری از بروز
اختالف با عربستان سعودی ریاست پایگاه سیا را که وابسته به سفارت آمریکا در جده بود پنهانی فرا
خواند.
پاین عامل سیا که هویتش به وسیله مقامات فاش نشد ٬رسمًا توسط رهبریت عربستان سعودی که از
درج گزارشاتی مبنی بر اختالف میان خانواده حاـکمه عربستان در مطبوعات آمریکا عصبانی شده بود٬
اخراج گردید.
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خبری که به روابط بین آمریکا و عربستان سعودی ضربه زده است خبری بود که در ماه گذشته در
نشریه واشنگتن پست به نقل از یک مقام ناشناس آمریکایی چاپ شده بود ٬مبنی بر ترس از اینکه ولیعهد
فهدژ که از نظر بعضی از مقامات دولت ـکارتر ”قویترین شخصیت“ سلطنت سعودی و طرفدار آمریکاست
احتماًال در حال از دست دادن قدرت است.
این گزارش که از طرف دیگر مقامات آمریکایی نارضایتی سیاسی سعودی را نشان میدهد .گویا
حساسیت رهبریت عربستان سعودی را برانگیخته است.این واقعه زمانی رخ میدهد که اختالف زیادی
بین آمریکا و عربستان سعودی بزرگترین صادر کننده نفت به آمریکا درباره نقش آمریکا در به وجود
آوردن یک قرار داد صلح بین مصر و اسرائیل وجود دارد.
اـکثر متخصصین خاورمیانه در دولت هشدار میدهند که آمریکا نباید عربستان سعودی را وادار به
پذیرفتن آن بخش از سیاست آمریکا که مورد قبولشان نیست ٬بنماید .معذالک ٬سعودیها بعضی از بیانات
ـکاخ سفید ٬پنتاـگون و کنگره را به عنوان اجباری علیه خود در پذیرفتن قرارداد صلح تعبیر کردهاند.
یکی از برادرزادگان شاهزاده فهد یعنی شاهزاده بندر ابن سلطان در آمریکا در رابطه با موضوعی دیگر به
سر میبرد .در حین اقامت وی گزارش مبنی بر هراس آمریکا از ایجاد اختالف در خانواده سعودی به
انتشار رسید .حساسیت سعودیها نسبت به این گزارش آنقدر شدید بود که سریعًا به بندر دستور داده شد تا
از مقامات عالیرتبه دولت )آمریکا ـ م( اطمینان دریافت دارد که آن دولت در نظر ندارد علیه سعودیها
تبلیغاتی به راه بیاندازد.
در عربستان ٬نشریههای کثیراالنتشار ٬گزارشات بسیار حساس مربوط به حساسیت خارجی را بدون
مجوز رسمی چاپ نمینمایند .ظاهرًا ٬بسیاری از مقامات در ریاض ٬پایتخت عربستان سعودی نمیتوانند
باور کنند که گزارشی در یک نشریه مهم آمریکایی بتواند بدون اجازه دولت آمریکا به چاپ برسد.
خشونت عربستان سعودی متوجه ریاست پایگاه سیا در عربستان سعودی شد .مقامات آمـریکا
ـگفتهاند .علت نیزاین بوده است که وی قبًال درباره میزان اختالف میان چهار برادر مسلط برخانواده حاـکمه
ـکه عبارتند از :شاه خالد شاهزاده فهد )ـکه هر دوی آنها ظاهرًا مریض هستند( .و شاهزاده عبداهلل و
شاهزاده سلطان ٬مطالعه میکرده است.
ظاهرًا میزان عصبانیت زمانی فزونی یافت که در این گزارش اشاراتی به اطالعات سازمان سیا درباره
ـکسالت فهد شده بود.
ریاست این پایگاه زمانی مورد حمله و تهاجم قرار گرفت که متوجه شدند گزارشات وی منبع ظهور
مقالهای شده که برای سعودیها توهینآمیز بوده است.
ـگزارش اصلی تصمیم دولت مبنی بر فراخواندن عضو سیا در اواخر هفته گذشته وسیله ـکورد مایر یکی
از مقامات بازنشسته سازمان سیا که دریکی از روزنامهها مطلب مینویسد ٬اعالم گردید.
بنابه گزارش مایر ٬که در پایان هفته دریکی از روزنامههای کویتی نیز انتشار یافته بود .سعودیها سعی
داشتند این عضو سازمان سیا را به عنوان فردی ناشایست اخراج نمایند.
مقامات آمریکا که میترسیدند که اخراج این فرد موجب عذرخواهی عمومی شود ٬با مذاـکرات خود
فرا خواندن پنهانی وی را ترتیب دادند.
مقامات دولتی که این مذاـکرات را تأیید نموده بودند ٬همچنین اعالم داشتند که عضو مذکور سیا در
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واشنگتن در ”مرخصی“ به سر میبرد و بعدًا دوباره به کار گرفته خواهد شد.
یک نکته نگران کنند در این گزارش این است که چند تن از خبرنگاران امور خاورمیانه معتقدند که
سلطنت سعودی دچار اختالفاتی شده است.
مهمترین نظریهای که همه این خبرنگاران در آن سهیم هستند ٬این است که این چهار برادر که همه آنها
فرزندان شاه عبدالعزیزابن سعود هستند ٬بنابه نظامی که بر اساس اولویت و آراء عموم است قدرت در
اختیار دارند .به همین دلیل آنها معتقدند اشتباه است که تنها فهد را به عنوان تنها فرد طرفدار واشنگتن
معرفی نمود.
معذالک ٬حساسیت سعودیها در رابطه با گزارشات منتشره پیرامون اختالفات خود بسیار حاد است.
در همان هفتهای که تقاضای اخراج درج ٬و شاهزاده بندر به دنبال دریافت اطمینان در واشنگتن بود ٬یک
مصاحبه بسیار نادر دیگر به وسیله یکی دیگر از چهار برادر یعنی شاهزاده عبداهلل جهت خنثیسازی
ـگزارش پیشین ترتیب داده شده .بنا به بعضی از گفتهها٬عبداهلل ٬که فرمانده ـگارد ملی سعودی است به عنوان
رقیب عمده فهد شناخته شده است .در مصاحبهای که وسیله آژانس خبری خلیج واقع در بحرین منتشر و
به دقت توسط غرب ضبط شده بود ٬عبداهلل اظهار داشته است که سلطان ”در عقیده ٬روح ٬هدف و بینش
دارای وحدت است....و من بدون برادرم اعلیحضرت شاهزاده فهد اصًال وجود نخواهم داشت“.
)پایان متن(
سند شماره )(23
طبقهبندی :خیلی محرمانه
تاریخ 13 :می  1979ـ  23اردیبهشت 1358
به :وزارت امور خارجه ـ واشنگتن .دی .سی
از :سفارت آمریکا ـ جده
موضوع :بحث پیرامون کاهش تولید نفت ایران با مقامات وزارت نفت عربستان سعودی
1ـ تمام متن خیلی محرمانه است.
2ـ مقام رابط اقتصادی آمریکا ٬گزارشگر نفتی سفارت با متخصص اقتصادی وزارت نفت و معادن
عربستان سعودی فرخ حسین و سلیمان الحربیش اقتصاددان برجسته در ششم ماه می به مدت یک ساعت
ـگفتگو کردند .با استفاده از نکات مطرح شده در مرجع الف ٬مقامات سفارت نگرانی خود را در مورد
اوضاع توأم با کمبود عرضه نفت جهان که با کاهش تولید در بعضی نقاط ٬در حال بروز بوده و علت عدم
ثبات در قیمت نفت خام نیز به شمار میرود ٬اظهار داشتند.
3ـ زمانی که از آنها سئوال شد که نظر سعودیها در مورد تولید کنونی نفت ایران چیست ٬حسین پاسخ
داد که میزان تولید حدود  4میلیون بشکه در روز بوده و عالوه بر این برای تأمین نیاز داخلی نیز نفت تولید
میگردد .مقامات سفارت گفتند که ما فکر میکنیم که این میزان تولید هدف تولیدی ایران بوده و فقط یک
بار معادل آن گردیده است و معتقدیم که نفت صادراتی ایران خیلی کمتر از  4میلیون بشکه در روز است و
علت اصلی بحران عرضه نیز همین میباشد .بنابراین برای حفظ ثبات بازار الزم است که عـالوه بـر
صرفهجویی ٬میزان تولید نیز افزایش یابد.
4ـ حسین با عالقه و مقداری شک و تردید از تالش آمریکا در زمینه صرفه جویی صحبت کرد و از
تقاضای نفتی آمریکا در فصل اول و میزان واردات نفتی این کشور که در ”هفتهنامه نفتی“ منتشر گردیده٬
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سخن گفت .مقامات سفارت گفتند که با وجود اینکه تقاضا به طورکلی افزایش یافته است ولی ارقام یاد
شده این واقعیت را نیز نشان میدهد که برنامه رئیس جمهور برای جایگزین ساختن گاز به جای نفت
سوختنی در حال تحقق است و مصرف نفت در همان زمان برای سوخت کاهش قابل مالحظهای پیدا
ـکردهاست .و پس از آن راجع به جنبههای دیگر برنامه انرژی رئیس جمهور ٬نتایج آن و اینکه تأثیر عظیم
آن در اواخر همین سال معلوم خواهد شد ٬صحبت کردیم .بنابراین تا جائی که به مسئله کمبود مربوط
میشود .بهترین راه حل باال بردن تولید است تا کمبود نتواند خودی نشان دهد .حسین گفت وی عقیده
دارد که میزان ذخایر به خصوص در آمریکا بسیار پایین است.
5ــ حسین گفت دلیل دیگر افزایش تقاضای آمریکا این است که اشکال دیگر انرژی نتوانسته است در
مصارف انرژی آمریکا توازن برقرار سازد ٬و با وجود اینکه اعتراف میکرد که گاز جای نفتی را که به
مصرف سوخت در آمریکا میرسد میگیرد ٬ولی سؤال او این است که آیا مقدار کافی گاز وجود دارد که
بتواند ادامه این روند را سبب شود یا خیر .این اظهارنظر سبب شد که بحث پیرامون پروژه جمع آوری گاز
در عربستان سعودی واحتمال اینکه گاز طبیعی نقش مهمی را در موازنه انرژی جهانی ایفا نماید ٬دور بزند.
حسین گفت هزینه  14میلیارد دالر پروژه جمع آوری گاز خیلی بیشتر از هزینه کل تأسیسات تولیدی نفت
عربستان سعودی است .و گاز طبیعی مایع افزایش مهمی را در انرژی جهانی پدید خواهد آورد ٬و در رابطه
با نفت خام و گاز طبیعی مایع قیمت گاز پروپان و بوتان خیلی پایین آمده است .مقامات سفارت پاسخ
دادند که بهره برداری از گاز طبیعی حداقل در آمریکا متکی بر ضرائب مقرراتی و تـجاری است مـا
خوشحال خواهیم شد که در این باره با آن وزارتخانه بیشتر گفتگو و بررسی نماییم.
6ـ اظهارنظر :حسین ظاهرًا دریافته است که برنامه صرفهجویی غربی یک برنامه دراز مدت است ٬و
برای جبران کمبود نفت ایران همکاری دیگر تولید کنندگان بسیار ضروری است تا بازار دچار ثبات شده و
برای ملل مصرف کننده نیز فرصتی پدید آید که ذخایر خود را پر نمایند .با این وصف وی از اظهار نظر
پیرامون پاسخ عربستان سعودی خودداری نمود.
7ـ اظهار نظرهای حسین در مورد نقش گاز طبیعی بسیار جالب است چون برای اولین بار یکی از
مقامات برجسته وزارت در این باره به تفصیل سخن گفته است .با وجود اینکه موضوع فروش گاز طبیعی
مایع همیشه در گفتگوهای مقامات تولیدی و بازاریابی وزارت نفت به چشم میخورد ٬ولی برای اولین بار
از آن در سطح تصمیمگیری صحبت گردید .به نظر ما این وزارتخانه میخواهد از وضع کنونی عرضه نفت
استفاده کرده فروش گاز طبیعی مایع را پیش بکشد .این مسئله نیز نشان میدهد که سعودیها از بحرانی
بودن وضع عرضه نفت جهانی سود میبرند ٬تا دراواسط سال  1980پروژه جمع آوری گاز طبیعی مایع به
راه افتد .از طرف دیگر ٬عالقه مقامات عالیرتبه سعودی به گسترش فروش گاز طبیعی مایع میتوانـد
فرصتی را در اختیار ما قرار دهد تا از طریق آن و با به حساب آوردن عامل سودجویی سعودیها ٬درباره
سطح تولید آتی صحبت بنماییم.
دانیلز
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سند شماره )(24
طبقهبندی :خیلی محرمانه
تاریخ 21 :می  1979ـ  31اردیبهشت 1358
وزارت امور خارجه ـ واشنگتن .دی .سی
از :سفارت آمریکا ـ جده
موضوع :گفتگو با معاونت نمایندگی فرانسه ٬آقای پیر الفرانس در مورد نفت و تسلیحات
1ـ معاونت نمایندگی سفارت فرانسه آقای پیر الفرانس روز چهارشنبه  16مه با آقایان نوریس٬
سالوم ٬و والکر مالقات کرد ٬تا به بحث پیرامون نقش عربستان سعودی در اوپک بپردازند .وی سؤال کرد
ـکه آیا به نظر مقامات سفارت آمریکا ٬عربستان سعودی تولید نفت  8/5میلیون بشکه در روز آرامکو را
آنقدر کاهش خواهدداد که کمتر از تولید روزانه  8/5میلیون بشکهای سال  1979باشد یا نه .عالوه بر این
سؤال کرد که آیا ممکن است سعودیها تولید نفت آرامکو را بیش از این کاهش داده و موجب افزایش سریع
قیمتها بشوند و تأثیر سیاسی واقتصادی شدید آن را بر ارزهای سعودی در خارج نادیده بگیرند .نتیجه این
شد که عربستان تولید نفت خود را به مقدار فاحشی کاهش نخواهد داد و طبق اظهارات سعودیها فکر
میکنیم که آرامکو در بقیه سال  1979نیز تولید روزانه خود را معادل  8/5میلیون بشکه نگاه میدارد.
2ـ آقای الفرانس یادآور گردید که در گفتگوهای اخیر با وزارت نفت آنـها بـه وی خـاطرنشان
ساختهاند که حداـکثر ظرفیت تولیدی  14میلیون بشکه در روز برابر میزان تولید روزانه آتی نمیباشد و
فقط ممکن است در مواقع ”اضطراری“ معادل این مقدار تولید گردد.
3ـ آقای الفرانس گفت همانطور که تقاضا در معادله نفت اهمیت دارد عرضه نیز در از بین بردن کمبود
دارای اهمیت است .در این رابطه وی گفت که فرانسه به اقدامات خود در زمینه افزایش نـیروگاههای
هستهای ادامه میدهد .گرچه مقامات انتظامی معتقدند که این کار موجب تحریک خرابکاریها خواهد
ـگردید ٬ولی نقصانهای فنی در فرانسه وجود نداشته است چون به نظر وی فرانسویها آنقدر خوشبخت
بودهاند که توانستهاند بدون وقوع هیچ رخداد سویی کارها را انجام دهند.
4ـ هنگامی که ما از آقای الفرانس در مورد گفتگوهای نفتی شاهزاده فهد در هنگام دیدار وی از
پاریس سئوال کردیم ٬وی پاسخ داد که دولت فرانسه خواستار تجدید قرارداد خرید نفت از عربستان
سعودی شده است .سعودیها اظهار داشتند که گفتگو پیرامون این مطلب را باید موکول به هنگام اختتام
قراردادهای حاضر نمود .آقای الفرانس فکر میکند که عدم تمایل دولت سعودی به تجدید قراردادها در
حال حاضر نشانگر آن است که این کشور مایل است ٬نفت بیشتری به کشورهای در حال رشد بفروشد.
وی گفت چند کشور از جمله اسپانیا و بنگالدش اخیرًا قراردادهای خود را در زمینه خرید نفت تجدید
نمودهاند.
5ــ آقای الفرانس گزارش مطبوعات را که حاـکی از مذاـکره فهد در مورد خرید جنگندههای میراژ از
فرانسه بوده است ٬تأیید نمود .زمانی که از وی سؤال شد که آیا فرانسه میخواهد در قبال فروش سالح به
عربستان سعودی ٬مانند عراق ٬نفت دریافت نماید ٬وی گفت اـگر الزم باشد در صورتی که سعودیها سالح
فرانسوی خریداری نمایند فرانسه نیز نفت در قبال آنها خواهد گرفت .وی در ادامه گفت ٬ولی متأسفانه و به
علت نقش آمریکا ٬فرانسه نمیتواند در بازار تسلیحاتی سعودیها نفوذ و رسوخ نماید .آقای الفرانس گفت
ـکه فرانسه هنوز هم با عراق به معاوضه سالح در ازاء نفت ادامه میدهد.
6ـ اظهار نظر :سئواالت آقای الفرانس در مورد کاهش احتمال قیمت نفت سعودی درست چـند
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ساعت قبل از بیانات یمانی وزیر نفت سعودی که در واشنگتن استار منتشر شده و حاـکی از آن بود که
سعودیها امسال در نظر ندارند تولید نفت خود را کاهش دهند ٬مطرح شده بود .یمانی گفته است در شرایط
ـکنونی ما سطح تولید را در هر  9ما آتی  8/5میلیون بشکه در روز تعیین خواهیم کرد و در فصل اول نیز
حدود  9/5میلیون بشکه در روز تولیدخواهیم کرد .بنابراین میانگین ساالنه بیش از 8/5میلیون بشکه در
دانیلز
روز و نزدیک به  9میلیون بشکه در روز خواهد بود.
سند شماره )(25
طبقهبندی :خیلی محرمانه
تاریخ 21 :می  1979ـ  31اردیبهشت 1358
به :وزارت امور خارجه ـ واشنگتن .دی .سی
از :سفارت آمریکا ـ جده
موضوع :عربستان سعودی ٬نیروهای عامل دگرگونی
خالصه :تدابیر اخیر حکومت برای تحمیل عرف اسالمی در عربستان سـعودی مسـائل اسـاسی
اجتماعی را در این سلطنت نشین مخاطب قرار نداده است .اقداماتی که علیه تجلیات آشکار غربی کردن
به عمل میآید ممکن است برای ایستادگی در مقابل نیروهای مقتدر ٬عامل دگرگونیهای اجتماعی کافی
نباشد .این نیروها شامل پدیدههایی نظیر تحصیالت خارجی عده زیادی از اتباع عربستان سعودی و وارد
عمل کردن احتمالی خدمت نظام وظیفه و فساد در سطوح عالی جامعه ٬و لزوم مداوم حضور بیگانگان
برای بهره برداری و حفظ یک اقتصاد رو به رشد پیچیده میباشد.
هر چند حکومت عربستان سعودی ممکن است به اتخاذ تدابیر سطحی از قبیل منع ورود کودکان
مسلمان به مدارس بینالمللی و منع شنای مختلط در استخرهای شنای هتل جده ادامه دهد ٬ولی حکومت
عربستان سعودی ممکن است نتواند در مقابل جریان عمیقتری که تغییرات اجتماعی را به این سلطنت
نشین میآورند مقاومت کند یا آن را تحت کنترل داشته باشد.
مقدمه:
در تلگرام مرجع ما استدالل کردیم که عبارت ”احیای اسالمی“ در مورد عربستان صدق نمیکند ٬زیرا
اسالم در این کشور احتیاج به احیا ندارد .این پیام استدالل فوق را برای بررسی بعضی از نیروهای اساسی
در جامعه عربستان سعودی که آورنده تغییرات اجتماعی به این سلطنت نشین هستند ٬توسعه میدهد.
اقدامات اخیر حکومت در تحمیل رعایت آداب و رسوم اسالمی سعودی به نظر ما تنها سطحیترین
تجلیات تغییرات اجتماعی را مخاطب قرار داده ٬بدون آنکه پایهایترین مسائل و مشکالت را که در نتیجه
رشد سریع اقتصاد این سلطنت نشین به وجود آمده٬مخاطب قرار دهد.
تدابیر اخیر که هدف آنها سنتهای اسالمی عربستان سعودی است بیشتر ٬کوششهای بی نتیجهای برای
متوقف کردن یک جریان نیرومندتر و عمیقتر در جهت مخالف به شمار میرود .حکومت عربستان
سعودی سیاست منسجمی برای سرو کار داشتن باتهدیدهای قابل تصور علیه جامعه سنتی ندارد و درباره
اولویتهای اجتماعی خود دستخوش تشتت آرا باقی مانده است .حکومت به این تهدیدها از طریق یک
سری تدابیر غیر مذهبی که با نیروهای عامل تغییر سر و کار ندارند ٬ولی امید میرود مذهبیون محافظه کار
را آرام خواهد کرد ٬پاسخ داده است.
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علیرغم کوششهای حکومت برای تحمیل یک نوع صحت اعمال دینی اسالمی بر حسب اعتقادات
فرقه وهابی بر روی مردم این سلطنت نشین نیروهای اساسی برای تغییرات اجتماعی در کارند و حکومت
نتوانسته است در مقابل این نیروها ایستادگی کند.
تحصیالت در خارجه:
هر چند اثرات بالفاصله اجتماعی تحصیالت در خارج قابل بحث است ٬معذالک کمتر شکی باقی
است که قرار گرفتن در معرض الگوهای تفکر و رفتار غربی برای یک مدت طوالنی از سوی تعداد زیادی
از سعودیهای جوان ٬روشهای آنها را نسبت به جامعه خود تحت تأثیر قرار خواهد داد .برای دیدن مجال
پیشرفت و اصالح در این سلطنت نشین حتمًا الزم نیست که انسان رادیکال باشد .هر چند حکومت
اقداماتی به عمل آورده است تا تحصیالت در خارجه را برای دانشجویان فارغ التحصیل و آموزش دیده
رشته به عمل خصوصی محدود کند و دانشجویان و آنهایی که هنوز فارغ التحصیل نشـدهانـد را در
دانشگاههای داخل نگهدارند ٬اما هیچ گونه نشانهای در کاهش کلی تعداد سعودیهایی که در خـارج
تحصیل میکنند ٬وجود ندارد .هر چند تشویق دانشجویان به بردن خانوادههای خود به خارجه ممکن
است به جوانان کمک کند که این دانشجویان در معرض وسوسههای بزرگتر خیابان چهل و دوم قرار
نگیرند ٬ولی این دانشجویان همچنان در معرض نفوذ طرق کمتر چشمگیر غربی قرار خواهند گرفت.
در حال حاضر حدود ده هزار دانشجوی عربستان سعودی تحت سرپرستی وزارت آموزش عالی در
ایاالت متحده به سر میبرند .عالوه بر این تعدادی بین سه هزار تا پنج هزار دانشجوی دیگـر تـحت
سرپرستی سازمانهایی نظیر شرکت هواپیمایی عربستان سعودی ٬وزارت دفاع و وزارت کشور وجود
دارند ٬هر چند این تعداد در ارتباط با جمعیت عربستان سعودی نیست ٬ولی این گروه پس از تکمیل
تحصیالت احتماًال سمتهای حائز نفوذی در جامعه خواهند داشت .به همان ترتیبی که این گروه از لحاظ
تعداد ونفوذ رشد میکنند ٬ممکن است به صورت نیرویی برای تغییر در آیند و اـگرتغییر اجتماعی و سیاسی
نباشد ٬حداقل در زمینههای بهره برداری و مدیریت خواهد بود.
نظام وظیفه:
هر چند در وارد کردن خدمت نظام وظیفه به عربستان سعودی هیچ چیز دقیقًا غیر اسالمی وجود
ندارد ٬معذالک مقامات نظامی ناـگزیر بودند که در مقابل اتهامات ابداع الهیاتی که بدعتی در اسالم راست
آئین به شمار میرود از خود دفاع کنند) .رجوع شود به تلگراف الف ـ  77جده به تاریخ  (78نظام وظیفه
هنگامی که از جوانان عربستان سعودی انتظار میرود که برای نخستین بار در ازاء سخاوت حکومت٬
خدمتی برای آن انجام دهند .ممکن است به معنی یک تغییر اجتماعی به مقیاسی قابل مالحظه باشد.
هرچند بیشتر سعودیها از نظام وظیفه به عنوان طریقهای از تلقین حس انضباط و وظیفهشناسی و هدف
داشتن در میان جوانان استقبال میکنند ٬ولی این احساسات را ممکن است خود جوانان نداشته باشند .هر
چند جزئیات نقشه قانون نظام وظیفه منتشر نشده است ٬ولی اـگر نظام وظیفه به عنوان اینکه یک گروه
اجتماعی را به زبان گروه دیگر مورد توجه قرار میدهد باشد ٬مشکالتی ایجاد خواهد کرد.
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فساد:
تجلیات اخیر نگرانی نسبت به اخالقیات عمومی و احکام شدیدتر از جمله شالق زدن برای تخلفات
اخالقی با مشکالت اجتماعی فساد سرو کار نداشته است .هر چند خبرهای مربوط بـه سـوءرفتار
شاهزادهها و مقامات بلند پایه در مطبوعات محل به چاپ نمیرسد ٬در دسترس بودن فراوان اخبار از
منابع خارجی بر همه کوششهای مربوط به سانسور غلبه کرده است .شکافهایی در مطبوعات بیگانه
ـکنجکاوی راتحریک میکند و نسخههای دست نخوردهای ازچنین روزنامه هایی به طور قاچاق از خارج
به کشور رسیده و با نهایت اشتیاق مورد مطالعه قرار میگیرد .در یک مطالعه قـبلی )جـده الف ـ (4
خاطرنشان ساختیم به طور کلی چنین تصور نمیشود که خاندان سلطنتی سعودی منابع کشور را به منظور
منافع شخصی و به زیان شهروندان عادی میچاپند ٬.معذالک فساد هنوز هم مسئلهای است که دارای
عواقب جدی سیاسی و اجتماعی است .هر چند حکومت تدابیر ضد فسادی اعالم داشته است باید دید که
این تدابیر تا چه اندازهای مؤثرتر خواهد بود.
اـگردرک فساد مقامات رسمی و بی مباالتی آنها در میان قشرهای بزرگی از جمعیت توسعه یابد اساس
مشروعیت مذهبی که خاندان عربستان سعودی بر روی آن مبتنی است ٬ممکن است از هم بپاشد .هر چند
خاندان سعودی توانایی آن را نشان داده است که هرگاه قدرتش در معرض تهدید قرار گرفته تدابیر شدید
اتخاذ میکند ٬ولی یقین نیست که این خانواده دارای انضباط کافی داخلی است تا حرص و طمع بعضی از
اعضاء خود را کنترل کند.
چنین به نظر میرسد که حکومت هنوز هم کوششهای خود را درباره مسائل سطحی مربوط بـه
اخالقیات متمرکز کرده و مسائل اساسی را نادیده گرفته است .اثرات احتمالی فساد اقتصادی کنترل نشده
بر جامعه عربستان سعودی شدیدتر از اثرات مثًال اجازه دادن به کودکان مسلمان بیگانه برای رفتن به
مدارس بینالمللی خواهد بود .ثبات اجتماعی در عربستان سعودی به دلیل دستگاه پلیس و یا جامعهای
ـکه از محکوم شدن به بی مباالتی ترسانده شدهاند ٬نیست ٬بلکه مبتنی بر یک درجه عالی از اجماع آراء
درباره ماهیت دولت و نقش مذهب و ارزش حفظ سنتهای اسالمی است .فساد و بی مباالتی در میان
آنهایی که جامعه را رهبری میکنند ممکن است این اجتماع آراء راتضعیف کند ومشروعیت خاندان حاـکم
و متفقین آنرا در معرض پرسش قرار دهد.
حضور بیگانگان:
سعودیها توانایی قابل مالحظهای در مقابله باپذیرفته شدن روشهای بیگانه علیرغم حضور بیگانگان
به مقیاس بزرگ در این سلطنت نشین٬نشان دادهاند .توضیحاتی که میتوان برای این ایستادگی ذـکر کرد
شامل انزوای فیزیکی و اجتماعی بیگانگان و اعتماد به نفس اتباع عربستان سعودی که آنها را از تقلید
شیوههای غربی به سبک غربزدگان ایران حمایت میکند ٬میباشد .معذالک سعودیها به زودی در مورد
بیگانگان ساـکن کشور خود با مشکالت جدی روبرو خواهند شد .ماهیت حضور بیگانگان نیز با سیر
تحول فعالیتهای اقتصادی جامعه ٬از طرحهای ساختمانی زیر بنایی به بـهره بـرداری و حـفاظت از
تأسیسات صنعتی پتروشیمی ٬رفاه اجتماعی و مخابرات ٬تغییر خواهد کرد .بیشتر ناظران عقیده دارند که
ظرف ده پانزده سال آینده اقتصاد عربستان سعودی بیشتر متکی به خارجیان خواهد بود نه کمتر و این
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بیگانگان دیگر کارگران ساختمانی نخواهند بود ٬بلکه ساـکنان دراز مدت این سلطنت نشین خواهند بود که
در بخشهای استراتژیک اقتصاد کشور کار میکنند .هیچ کدام از تدابیر اخیر اسالمی که در تلگراف مرجع
به آن اشاره شده است اثری در مسئله اساسی درباره آنکه عربستان سعودی ظرف ده یا بیست سال آینده
دارای چه نوع جامعهای خواهد بود ٬نداشته است .اـگر سیاست معقولی برای سر و کار داشتن با حضور
بیگانگان اتخاذ نشود ٬عربستان سعودی به ناچار خود را متکی به حضور دائمی گروهی از مزدوران با
حقوق باال خواهد یافت که خدمات اساسی آن را به کار اندازند .بعضی از سعودیهای فکور از خـود
میپرسند که آیا آنها یعنی سعودیها باید همچنان یک طبقه دائمًا غیر مولد که وظیفه آنها فقط امضاء چکها
برای بیگانگان است ٬باقی بمانند .معذالک تنها پاسخ حکومت تاـکنون محدود به اقداماتی نظیر برچیدن و
برکنار کردن نفوذهای بی سر و صدا و موذیانه غربی از قبیل ”مرد شش میلیون دالری“ از صحنههای
تلویزیون بوده است.
نتیجهـگیری:
حکومت عربستان سعودی احساس میکند که باید یک تعادل حساسی بین ادامه برنامههای نوسازی
اقتصادی خود و حمایت از ساخت اجتماعی سنتی عربستان سعودی حفظ کند.
چنین به نظر میرسد که برای تحقق هدف اخیر حکومت دست به یک سلسله اقدامات سطحی و
آرایشی به منظور مقاومت در مقابل نشانههای سطحی غربی کردن زده است .وزارت کشور عربستان
سعودی که از نهادهایی است که به نحو بسیار مستقیم مسئول دفاع از اخالقیات عمومی است از مسائل
اساسی که جامعه عربستان سعودی را شکل می دهد ٬برداشتی بسیار جنبی دارد .تا زمانی که تغییر
ریشهای در سیاست اقتصادی و اجتماعی ظرف چند سال آینده صورت نگیرد ٬جـریانهای تـغییرات
اجتماعی همچنان نیرومندتر خواهد شد .اـگر قرار باشد که حکومت در مقابل این جریانهاایستادگی کند و
یا آنها را تحت کنترل درآورد ٬اقداماتی بیش از نصب شیشههای سیاه در اتوبوسهای حامل دختران الزم
دانیلز
خواهد بود.
سند شماره )(26

طبقهبندی :خیلی محرمانه
تاریخ 5 :ژوئن  1979ـ 14تیر 1358
به :وزارت امور خارجه ـ واشنگتن .دی .سی
از :سفارت آمریکا ـ جده
موضوع :خبرهای مربوط به اخالقیات
1ـ سهیال زینالعابدین حمد روزنامهنگار زن در تاریخ  3ژوئن در روزنامه المدینه رفتار ضداخالقی
عربستان سعودی را در کشورهای خارجه محکوم کرد و پیشنهاد کرده است که یک سیاست جدید در این
مورد در پیش گرفته شود .این روزنامه نگار رفتار ناشایست این اشخاص را به عنوان ”توهینی به کشور
خودشان“ توصیف کرد و پیشنهاد کرد که سفارتخانههای عربستان سعودی در کشورهای خارجی باید
بازرسانی را مأمور کرده و به کابارهها و اماـکنی از این قبیل بفرستند و آنهایی را که مقصر به نقض مذهب ما
هستند دستگیر کنند .اینگونه نقضها به طوری که تصور میشود شامل شرب مشروبات الکلی و قمار و
رقص و اختالط دو جنس با یکدیگر خواهد بود.
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2ـ خانم حمد معتقد است که خاطیان به محض اینکه دستگیر شدند باید برای محاـکمه به عربستان
سعودی برگردانده شوند و گذرنامههای آنها باید از آنها پس گرفته شود و تا مدتی نباید به آنها اجازه داد تا
به خارج سفر کنند و این امر برای آنها یک نوع مجازات خواهد بود.
3ـ اظهارنظر :ما هنوز با وزارت امور خارجه تماس نگرفتهایم تا واـکنش آن را نسبت به این پیشنهاد
رسیدگی کنیم .ولی سمت بازرس کل در لندن و پاریس برای انتصاب چنین شخصی دشوار نخواهد بود.
اـگر هیئتهای دیپلماتیک عربستان سعودی نتوانند )یا نخواهند( چنین مأموریتی را به عهده بگیرند آنگاه ما
در آینده شاهد آن خواهیم بود که اعضاء جمعیت امر به معروف و نهی از منکر وظـایف خـود را در
ـکابارههای هامبورگ انجام دهند.
4ـ برای اهالی عربستان سعودی سفر به کشورهای خارجی نقش مهم یک دریچه اطمینان را در مقابل
فشارهای زندگی ٬الاقل برای طبقات باال را در چهارچوب رژیم وهابی ٬ایفاء میکند .حکومت عربستان
سعودی به طور تاـکتیکی ارزش این سفر به کشورهای خارجه را درک کرده وترتیباتی داده است که برای
هر فردی در عربستان سعودی سفر به کشورهای خارجی بسیار آسان باشد .یکی از نتایج این سهولت سفر
به خارجه این است که مطبوعات محلی اغلب پر از ستونهایی در محکوم کردن رفتار غیر مسئوالنه اتباع
عربستان سعودی در خارجه است .معذالک هیچ کدام از افراد عربستان سعودی مانند خانم حمد تا آن
مرحله فرا نرفته است که پیشنهاد کند حکومت عربستان سعودی در اینباره اقداماتی بـه عـمل آورد.
بسیاری از زنان عربستان سعودی به طور خصوصی درباره آزادی که مردان این کشور در خارجه از آن
برخوردارند ٬گله میکنند ٬زیرا از دادن یک چنین آزادی به بیشتر زنان که یا در کشور باقی ماندهاند و یا
هنگامیکه در خارجه به سر میبرند از نزدیک تحت مراقبت هستند ٬خودداری شده است.
5ــ نکته دیگر در دو جبهه اخالقیات از این قرار است که روزنامه عکاظ در تاریخ سوم ژوئن گزارش
داده است که وزارت بازرگانی واردات پیراهنهای تی شرت که دارای عکسهایی از قهرمانان ورزش و
ستارگان تلویزیونی هستند ممنوع کرده است .این عکسها شامل آوتیسن ٬بت من و محمد علی و غیره
دانیلز
میباشد.
سند شماره )(27
طبقهبندی :خیلی محرمانه
تاریخ 6 :ژوئن  1979ـ  16خرداد 1358
به :وزارت امور خارجه ـ واشنگتن ٬دی ـ سی ـ فوری
از :سفارت آمریکا ـ جده
موضوع :گفتگوی بین سناتور چایلز و شاهزاده فهد :نظریات فهد در مورد نفت
1ـ )تمام متن خیلی محرمانه است(.
2ـ سناتور لوتون چایلز در چهارم ژوئن حدود بیش از یک ساعت با شاهزاده فهد مالقات نمود .در
این مالقات ٬کاردار ٬مشاور سیاسی و دستیاران جوردن و ـکالینز نیز شرکت داشتند .در این گفتگو پیرامون
سه مسئله بحث گردید :مسئله صلح در خاورمیانه ٬امنیت سعودی ٬و نقش دولت عربستان سعودی در
تعیین قیمت نفت و تولید .پیرامون دو مسئله اول در تلگرام سپتامبر گزارش شده است.
3ـ شاهزاده فهد به سناتور چایلز گفت که عربستان سعودی در باال رفتن قیمت نفت نقشی ندارد و
سالهاست که سعی دارد قیمت نفت را پایین نگاهدارد .عربستان سعودی از نتایج خطرناـک افزایش قیمت

اسناد النه جاسوسی آمریکا

 386

نفت آـگاه است .متأسفانه دیگر اعضای اوپک از سیاست قیمت گذاری اجالس اخـیر اوپک پـیروی
نکردهاند .ولی عربستان سعودی به آن پایدار مانده و به همین دلیل روزانـه ده مـیلیون دالر مـتضرر
میشود.وی گفت عربستان سعودی سعی خواهد کرد قیمتها را به اعتدال بکشد و معتقد است که باید از یک
منفرد استفاده شود .ولی وی فکر نمیکند که عربستان سعودی قادر باشد به تنهایی به این مبارزه ادامه دهد٬
و الزم است که کشورهای مصرف کننده به دیگر اعضای اوپک نیز در این زمینه فشار وارد آورند .او در
سفراخیر خود به فرانسه ٬آلمان و ایتالیا این موضوع را مطرح کرده و از آنهاخواسته بود که با دیگر رهبران
اوپک تماس گرفته آنان را از نتایج خطرناـک افزایش قیمت نفت مطلع سازند .فهد گفت که مایل است دو
نکته را به سناتور یادآور شود .عربستان سعودی در برابر افزایش قیمت در اجالس آتی اوپک مقاومت
خواهد کرد .اـگر در مقاومت خودموفقیتی به دست نیاورداز رهبران اوپک تقاضا خواهد کرد که در افزایش
قیمتهای نفتی منطقیتر عمل نمایند .عربستان سعودی نمیتواند بگذارد که دیگران از افزایش قیمت سود
ببرند در حالی که خود آن کشور سودی نمیبرند .نکته دوم این است که اـگر افزایش قیمت ضرورت پیدا
ـکند عربستان سعودی نیز تولید خود را باال خواهد برد .او نمیداند که میزان افزایش تولید چقدر میتواند
باشد ٬ولی تالش خود را در این جهت مصروف خواهد داشت.
4ـ شاهزاده فهد گفت عامل دیگری که باعث باال رفتن قیمتها میشود حرص و آز شرکتهای نفتی
است .وی گفت در این رابطه کشورهای غربی میتوانند مفید واقع شوند .شرکتهای نفتی بااستفاده از بازار
نفت ٬قیمت را باال بردهاند .سناتور چایلز گفت آمریکا میداند که شرکتهای نفتی در افزایش قیمت نفت چه
نقشی داشتهاند .وی گفت کنگره الیحهای در پیش رو دارد که از طریق آن بر منافع باد آورده نفتی نیز
مالیات وضع خواهد شد .وی گفت در کنگره بر سر آن مبارزه سختی در خواهد گرفت ٬ولی باالخره کنگره
آن را تصویب خواهد کرد.
5ــ سناتور چایلز گفت ازاینکه عربستان سعودی در طول بحران ایران تولید نفت خود را باال برده است
ما بسیار ممنون هستیم .البته ما میدانیم که عربستان سعودی با این سطح افزایش تولید قادر به ادامه تولید
نخواهد بود ٬ولی وی امیدوار است که در رابطه با کمبودی که درنتیجه وضع ایران پیش آمده عربستان
سعودی بهترین تالش خود را جهت کمک به ما مبذول دارد.وی گفت یکی از دالیلی که مسئله کمبود را
حاد مینماید ٬این است که بسیاری آنقدر از این کمبودمیترسند که تصمیم به انبار کردن نفت گرفتهاند .اـگر
ما بتوانیم از انبارشدن نفت جلوگیری کنیم ٬وضع بهتر خواهد شد .فهد نیز با این مسئله موافقت خود را
اعالم داشت.
6ـ اظهارنظر :این گفته فهد که اـگر افزایش قیمت نفت ضرورت داشته باشد عربستان نیز تا حد ممکن
تولید خود را باال خواهد برد ٬درست خالف بیانات یمانی وزیر نفت مبنی بر تولید  8/5میلیون بشکه در
روز تا آخر سال  1979است .البته دولت عربستان سعودی ممکن است با مخالفت بعضی از کشورهای
اوپک روبرو شود ٬البته در صورتی که افزایش تولید آنقدر باشد که بتواند بازار را آرامتر بنماید .این پیام را
سناتور چایلز مالحظه نکرده است.
دانیلز
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سند شماره )(28
طبقهبندی :سری
تاریخ 19 :ژوئن  1979ـ  29خرداد 1358
به :وزارت امور خارجه ـ واشنگتن ٬دی ـ سی
از :سفارت آمریکا ـ جده
موضوع :اتهامات کمیسیون امور امنیتی و مبادالتی درباره پرداختهای غیر قانونی به وسیله شرکت
بینالمللی کنترل سیستمها
1ـ تمام متن سری است.
2ـ سفارت عقیده دارد که پخش این اتهامات در سطح عموم به وسیله وزارت خارجه ٬روابط آینده
آمریکا و عربستان را پیچیدهتر خواهد کرد .و این در شرایطی است که موقعیتهای خوب آینده برای دولت
آمریکا ٬یعنی ٬تولید نفت و سیاستهای تعیین قیمت نفت که به وسیله دولت عربستان سعودی در کنفرانس
آینده اوپک در ژنو در تاریخ  26ژوئن مطرح خواهد شد ٬به خطر خواهد افتاد.
3ـ در اثر اختالفات مهمی که بین دولت آمریکا و دولت عربستان سعودی در مورد مسئله صلح
خاورمیانه به وجود آمده است روابط ما اخیرًا تا حد زیادی تحت فشار قرار گرفته است  .دولت عربستان
سعودی ترجیح میدهد تا حدی که اختالفات موجود امکان میدهند روابط دو جانبهای با دولت آمریکا
داشته باشد .به هر حال به نظر دولت عربستان سعودی تعدد مسایل و موضوعات ”جزئی“ )ـکه دولت
عربستان معموًال معتقد است به وسیله آمریکا ایجاد شده است(باعث حادترشدن اوضاعی شده است که به
علت مسائل کلی ایجاد شده است.
عدم سرمایهـگذاری پولهای زیادی عربستان سعودی در مورد خریدهای نظامی ٬اتهام مسئله جنسی
در مورد قرارداد بندیکس ـ سیانکو مودا ٬پیشنهاد خزانه داری کل در مورد مقررات مـالیاتی کـه بـه
ـکمپانیهای نفتی آمریکا دیگر اعتبار مالیاتی نخواهد داد )آرامکو( و تبلیغات مخالف خانواده سلطنتی
عربستان در روزنامههای آمریکایی از جمله مواردی هستند که اخیرًا روابط دو جانبه ما را مشکلتر کرده
است.
4ـ بنابراین پیشنهاد میکنیم که وزارت خارجه راجع به صحت و سقم این اتهامات دقیقًا تحقیق و
بررسی نماید تا پس از آن بتوانیم بگوییم که چگونه میشود از اثرات مخالف آن در سیاست خارجی
جلوگیری نمود .اـگر این اتهامات را فعًال در رسانههای گروهی مطرح کنیم و به عموم اعالم کنیم در نتیجه
خسارات غیر ضروری به روابط دو جانبه با دولت عربستان سعودی وارد خواهد آمد.
5ــ به هر حال آیا وزارت خارجه میتواند موضوع را مدتی معلق نگه دارد تااینکه ما وقت کافی داشته
باشیم که راجع به موضوع بیشتر تحقیق کنیم و احتماًال به طور غیر رسمی با مقامات دولت عربستان
وست
سعودی مشورت کنیم همان گونه که در موارد قبلی این کار را کردهایم؟
سند شماره )(29
طبقهبندی :خیلی محرمانه
تاریخ 20 :ژوئن  1979ـ  30خرداد 1358
به :وزارت امور خارجه ـ واشنگتن ٬دی ـ سی .با اولویت
از :سفارت آمریکا ـ تهران
موضوع :نظرات معاون وزیر نفت پیرامون اوضاع جهانی نفت و اجالس آتی اوپک
1ـ خالصه :خیدر هرزوهلل )حفاظت شود( معاون وزیر نفت در  20ژوئن پیرامون اوضاع جهانی انرژی
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با مقام کنسولی بحث و گفتگو نمود .وی مدعی است که خریدهای عظیم نفت خام توسط شـرکتهای
آمریکایی وضع بازار سیاه را آشفته کرده است و با کاهش تولید نفت اخیر ایران این عدم توازن ادامه
خواهد یافت .او با تعجب گفت شاید دولت ایران از هم اـکنون ”یک بازی خاص“ را آغاز کرده است تا
بتواند قیمت نفت را در اجالس آتی اوپک افزایش دهد.
هرزوهلل چنین وانمود میکرد که دولت عربستان سعودی برای این اجالس پیش بینیهایی ننموده است ولی
سعی خواهد کرد با افزایش تولید و ایجاد ثبات در بازار نفت قیمتهای نفتی را وادار به اعتدال نماید .در
ـگفتگو پیرامون روابط دولت آمریکا با دولت عربستان سعودی ٬وی گفت ”سیاستمداران“ نمیخواهند
برای دوستانی که برای جلوگیری از بر باد رفتن حیثیت سعودی کاری انجام نمیدهند ٬لطف و مرحمتی
بنمایند) .پایان خالصه(.
2ـ خیدر هرزوهلل ٬معاون وزیر نفت که مهمترین متخصص امور مالی یمانی نیز هست و در  23ژوئن
قرار است در کنفرانس اوپک در ژنو نیز شرکت نماید .با مقام کنسولی در تاریخ  20ژوئن پیرامون اوضاع
جهانی انرژی ٬کنفرانس آتی اوپک ٬اقدامات آمریکا در زمینه صرفه جویی انرژی ٬سیاستهای آمریکا٬
شایعات حمله آمریکا به حوزههای نفتی ٬توانایی سعودیها در تأثیر گذاردن بر قیمتها ٬و روابط بین دولت
آمریکا و دولت عربستان سعودی گفتگو نمود.
3ـ هرزوهلل گفت که به نظر وی شرکتهای آمریکایی با خرید مقدار زیادی نفت خام از بازار سیاه قیمت
بازار سیاه را باال برده وضع آن را آشفته نمودهاند .وی گفت هر روز میشنود که یک شرکت آمریکایی برای
خرید نفت خام حاضر شده است بیش از دیگران اول بپردازد.
4ـ وقتی که به هرزوهلل خاطرنشان شد که گزارشات اخیر حاـکی از آن است که تولید نفت به سطحی
ـکمتر از سه میلیون بشکه در روز رسیده و احتماًال این دلیل اصلی آشفتگی بازار است ٬هرزوهلل آن را
پذیرفت .او با شگفتی گفت شاید دولت ایران به این ”بازی دست زده است“ تا بتواند در اجالس آتی اوپک
قیمتها را باال ببرد .ایرانیها ممکن است بتوانند ثابت کنند که حتی اـگر دوباره تولید را از سر بگیرند باز هم
بازار دستخوش بی ثباتی خواهد بود و با افزایش قیمت میتوان مانع از افزایش تقاضا گردید .ولی هرزوهلل
این ایده را با بحث در مورد عناصر چپگرای موجود درمیان نیروی کار حوزههای نفتی معتدل کرد و گفت
ـکاهش تولید ایجاد شده توسط آنها بر اساس دالیل سیاسی داخلی صورت گرفته است.
5ــ مقام کنسولی سعی کرد در طول گفتگو از موضع سعودیها در قبال اجالس آتی اوپک سر در بیاورد٬
ولی موفق نشد .بیانات هرزوهلل حاـکی از آن بود که دولت عربستان سعودی موضع خاصی را اتخاذ نکرده
است ولی تالش خواهد کرد که در قیمتها”اعتدال“ پدید آورد .هرزوهلل گفت ”قیمتها افزایش خواهد یافت.
ولی نمیتوانیم میزان افزایش آن را بگویم“ .تنها چیزی که درباره موضع سعودیها میتوانست بگوید ٬این
بود که ”وی مایل است قیمت به طور ثابت و با افزایشهای جزئی سیر صعودی را طی کند ٬ولی مانند گذشته
دستخوش جهش نشود“.
6ـ هرزوهلل نسبت به تالشهای آمریکا در زمینه صرفه جویی در امر انرژی عالقه بسیار نشان داد .وی
پس از آن به تشریح فرضیه توطئه گرانه دولت آمریکا پرداخت که قرار است طبق آن با افزایش قیمتها در
مصرف صرفه جویی ایجاد گردد .هرزوهلل گفت”:به نظر من دولت شما از افزایش قیمت اصًال ناراضی
نیست ٬چون باعث میشود که مردم کاری را که دولت به طور داوطلبانه خواهان انجام آن بود با میل و
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رغبت انجام دهند“.
7ـ در پاسخ به سؤالی که در مورد افزایش تولید عربستان سعودی شد ٬هرزوهلل گفت”:در این مورد
تصمیمی گرفته نشده ٬ولی امکان آن خیلی زیاد است “.افزایش تولید احتماًال خواهد توانست ثبات را به
بازار برگرداند ٬ولی اـگر شایعات اخیر درباره کاهش تولید نفت ایران به سطح کمتر از  3میلیون بشکه در
روز صحت داشته باشد ٬افزایش تولید نفت سعودی کار چندانی نخواهد توانست انجام دهد .ولی اـگر
آمریکا ودیگر کشورهای صنعتی درمصرف خود کاهش پدید آورند ٬بازار خواهدتوانست به نوعی توازن
دست پیدا کند .ولی هرزوهلل گفت مشکل از بین نمیرود چون وضع عرضه و تقاضا طوری است که مانع از
رشد شده و اقتصادها را به رکود میکشاند.
8ــ وقتی که مقام کنسولی مشکالت کشورهای رو به رشد را به دنبال افزایش قیمت نفت یادآور شد٬
هرزوهللطوری وانمود کرد که نشان میداد به مصیبت کشورهای صنعتی بیش از مشکالت کشورهای رو به
رشد عالقه دارد .وی گفت افزایش قیمتها در قبال کشورهای صنعتی سبب میشود که ”به اقتصاد٬واردات٬
و سرمایهـگذاریهای ما آسیب برسد“.
9ــ پس از آن هرزوهلل از مشاور سیاسی پرسید که آیا امکان این هست که آمریکا حوزههای نفتی
سعودی را اشغال نماید .وی گفت ”مقامات عالیرتبه سعودی در همان صندلی که مقام کنسولی نشسته است
قرار گرفتهاند و موضوع را در رابطه کاهش انرژی جهانی مورد بحث قرار دادهاند .دیگر مقامات سعودی
اظهار داشتهاند که اـگر در عرضه نفت کمبود بسیار پدید آید آمریکا سعی خواهد کرد حوزههای نفتی را
تصرف نماید تا سبک زندگی آمریکاییها رو به زوال نرود .لیکن این مقامات گفتهاند که سعودیها هرگز با
آمریکا همکاری نخواهند کرد“ )و کارگران راوادارخواهند کرد که  9بار در روز رو به مکه نمازبگذارند(.
و آمریکا نیز هرگز نخواهد توانست حوزههای نفتی را کنترل نماید .هرزوهلل به سؤال خود این طور پاسخ
داد که به نظر وی ”استدالل منطقی“ در دولت آمریکا غالب خواهد گردید و آنها به این کار مبادرت
نخواهند ورزید.
10ـ با مطرح شدن دوباره اجالس اوپک ٬مقام کنسولی گفت که سعودیها در ژنو برای جلوگیری از
افزایش قیمت نفت مشکالت زیادی خواهند داشت ٬ولی ما امیدواریم که آنها موفق شوند .هرزوهلل در
پاسخ گفت برای دوستان آمریکا مشکل است که در زمینه نفت کمک نمایند در حالی که بعضی از عناصر
موجود در آمریکا به ”حیثیت“ سعودیها لطمه میزنند و دولت آمریکا اصًال هیچ اقدامی علیه آنها انجام
نمیدهد.
”سیاستمداران )عربستان سعودی( نسبت به تعبیرهای نادرستی که درباره عربستان سعودی میشود
حساسیت به خرج میدهند “.و وقتی که عربستان سعودی قربانی تالشها تعمدی برای از بین رفتن حیثیت
خود میباشد ٬آنها نیز به سختی میتوانند به آمریکا کمک نمایند1.
11ـ گفتگوپایان یافت و هرزوهلل گفت که در نظردارد همسر وفرزندانش را ماه بعد به آمریکاببرد ٬وی
ـگفت ”من به آنها قول دادهام که واشنگتن را به آنها نشان بدهم و میخواهم که تمام آثار تاریخی را ببینند“.
لینداستروم

 -1در متن انگلیسی بند  9دوبار تکرار شده است.
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سند شماره )(30

1

طبقهبندی :خیلی محرمانه
تاریخ 26 :ژوئن  1979ـ  5تیر 1358
به :هیئت نمایندگی آمریکا در سینا
از :وزارت امور خارجه ـ واشنگتن ٬دی ـ سی
موضوع :خالصه اطالعاتی شماره  25 ٬839ژوئن  1979برابر با  4تیر 58
)پاراـگرافهای  1تا  7خیلی محرمانه(
1ـ ایاالت متحده و عربستان سعودی :نفت آبها را آلوده میکند :جلسات اوپک مانند اجالسیه سران
ـکشورهای عربی به مشکالت مناسبات ایاالت متحده و عربستان سعودی کمک کردهانـد .عـربستان
سعودی به ایاالت متحده اطمینان داده است که آنها خواهند کوشید افزایش قیمت نفت را در حداقل نگه
دارند .کنفرانس اوپک در هفته جاری به نظر میرسد که یک عامل تحریک کننده بیشتری باشد.
2ـ در جلسات بغداد ما امیدوار بودیم عربستان سعودی مواضعی را اتخاذ کند که در طرز تفکر آنها با
منافع شان به عنوان یک کشور مسلمان عرب که درباره بیتالمقدس و آرمانهای فلسطینیها عالقمندی
نشان میدهد ٬تضاد اساسی داشته باشد.
3ـ در اوپک ما مایلیم که عربستان سعودی مواضعی را اتخاذ کند که به عقیده بیشتر سعودیها با منافع
اقتصادی و سیاسی آنها مخالف است.
)الف( بعضی از جوانان سعودی و بعضی از تکنوکراتها و بعضی از اعضاء خاندان حاـکم میخواهند
تولید نفت را حفظ کنند و برای تأمین یک رشد با ثبات و دراز مدت قیمت نفت را به حداـکثر برسانند.
)ب( سعودیها نمیخواهند در مخالفت با همتاهای خود در اوپک تنها باشند هر چند آنها علنًا درباره
تعیین قیمت دوگانه نفت اظهار نظر کردهاند .شاید این نظر یک برگ برای چانه زدن با کشورهایی باشد که
میخواهند افزایش مادی در قیمت نفت داشته باشند.
)ج( کشورهای دیگر عرب )و بسیاری از سعودیها( معتقدند که کوششهای عربستان سعودی برای
سازش با ایاالت متحده درباره قیمت و تولید ٬یک نوع تسلیم در برابر نفوذ ایاالت متحده است.
در جهان عرب بسیاری چنین استدالل میکنند که زمان حال دقیقًا زمانی است که مناسبات ٬حالت
معکوس به خود بگیرد و عربستان سعودی را به تحت فشار قرار دادن ایاالت متحده مـتقاعد کـنند.
صفبندیهای طوالنی ما جهت بنزین و داستانهای مربوط به سوخت گرانتر و کمیابتر برای حرارت در این
زمستان همزمان است با دعوا در اسرائیل درباره سیاست مربوط به امکان وادامه اقدامات نظامی اسرائیل.
آنها میگویند اـکنون زمان آن فرا رسیده است تا ایاالت متحده را که سرپرست عمده اسرائیل است به اخذ
امتیازاتی از حکومت بگین وادار کنند.
4ـ ولی سعودیها چندان عالقهای برای رویارویی ندارند و بار دیگر به نظر میآید ٬که چه در مالءعام و
چه در اظهار نظرهای خصوصی در پی یک سازش به سبک عربستان سعودی باشند )به طوری که برای
حداـکثر مردم ٬حداقل ناخرسندی را ایجاد کنند(.
5ــ در واقع درباره اینکه عربستان سعودی بتواند اـکنون مانند گذشته اوپک را تحت نفوذ خویش
درآورد شک و تردید بسیاری دارد .الحاق عربستان به قیمت  14/55دالر برای هر بشکه نفت به اضافه
یک سور شارژ مختصر ٬سایر کشورهای عضواوپک را نتوانسته است ٬از باال بردن قیمتهای نفت خود منع
 -1توضیح مترجم :تعدادی از پاراـگرافهای سند مذکور اخبار متفرقه و بدون طبقهبندی میباشند که ترجمه نشدند.
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ـکند.پیشبینیهایی که اـکنون میشود درباره قیمتهای جدید درحدود  18تا  21دالر برای هر بشکه است.
هر چند سعودیها خاطرنشان میسازند که قصد دارند درباره قیمتهای معتدل کوشش کنند ٬ولی ممکن
است خود را تسلیم اینگونه افزایش قیمتها کرده باشند.
6ـ اخیرًا سعودیها درباره افزایش احتمالی میزان تولید به سطح  500/000تا یک میلیون بشکه در
روز صحبتهایی کردهاند .سعودیها ممکن است این امر را به عنوان یک تدبیر موقتی برای مقاصد زیر تلقی
ـکنند:
)الف( کاهش تقاضا و برقراری نظم بیشتر در بازار
)ب( کاهش دادن قیمتهای فروش در بازارهای نقد و آزاد.
)ج( ایجاد سازش سیاسی مهمی در برابر ایاالت متحده برای خنثی کردن انتقاد مطبوعات و ـکنگره
آمریکا از اقداماتی که اوپک به عمل میآورد.
)د( تحریک کشورهای مصرف کننده به وفا کردن به وعدههای خود درباره حفظ ذخایر موجود نفت.
7ـ به طور اساسی دستگاه رهبری عربستان سعودی امیدوار است مناسبات آن با ایاالت متحده که به
صورت مناسبات پر دوام و سودمند برای هر دوجانب در آمده است ٬بتواند بر مشکالتی که در نتیجه
تصمیمات اوپک به وجود آمده است ٬غلبه کند .پس از وخیمتر شدن حادی مناسبات سعودی با آمریکا
در بهار به دنبال پیمان صلح مصر با اسرائیل و انصراف عربستان سعودی از مصر ٬بعضی از اعضای ارشد
خانواده حاـکم بر عربستان سعودی به طور علنی یا به طور خصوصی اظهار نظر کردهاند ٬که مناسبات با
آمریکا هنوز هم برای عربستان سعودی اهمیت حیاتی دارد و اختالف نظر درباره اینگونه مسائل نباید به
مناسبات دو جانبه لطمه بزند .این اعضای ارشد خانواده حاـکم بر عربستان سعودی مناسبات بین آمریکا و
ـکشور خود را به عنوان مناسبات بین دوستانی قلمداد کردهاند که با یکدیگر موافقت کردهاند تا با هم
اختالف داشته باشند .اـگر اعالمیه نهائی اوپک ٬آمریکا و عربستان سعودی را در مقابل یکدیگر قرار دهد٬
سعودیها ممکن است بار دیگر اظهارات مربوط به دوستی بین دو کشور را مطرح کنند .آنگاه آنها انتظار
خواهند داشت که ایاالت متحده نیز با لحن مشابهی به عربستان سعودی پاسخ دهد.
8ــ )استفاده رسمی محدود( مصر :انور سادات رئیس جمهوری مصر مجمع مردم مصر را روز شنبه با
نطقی که از لحاظ لفاظی اعتدالی قابل توجه بود٬افتتاح کرد.شدیدترین انتقاد او از رد کنندگان )پیمان صلح
با اسرائیل( فرمانروایان لیبی و سوریه و عراق را به عنوان ”جوانان بالغی“ که با ”فوالد و آتش و چوبه دار“
فرمانروایی میکنند ٬توصیف کرد .او گفت که مصر ”هیچ موضع منفی نسبت به اقدامی که آنها )ردکنندگان
پیمان صلح با اسرائیل(میخواهند به عمل آورند نخواهدداشت...اـگر طالب یک کنفرانس ژنو هستند ما به
آنها خواهیم گفت آری و اـگر آنها خواهان مشارکت اتحاد شوروی هستند ٬آن گاه ما خواهیم گفت آری“.
سادات در واقع رد کنندگان را برای ارائه برنامهای جهت پایان دادن مناقشه خاورمیانه به مبارزه طلبید٬
ولی به دنبال آن ادامه داد آنها ”ازرویارویی....اجتناب خواهند کرد “.رئیس جمهوری مصر از مخالفان
رژیم خود به خاطر ارائه ”آراء عمومی متقابل“ در چهار چوب دمکراسی تمجید کرد و نقش مطبوعات را
ستود ولی او در عین حال از ”تسویه حساب“ با آن نویسندگانی که در مطبوعات بیگانه از مصر انتقاد
میکنند صحبت کرد و این اظهار نظر در الیحهای که در ماه اوت به مجلس برده خواهد شد گنجانده شده
است .سادات همچنین گفت او قصد دارد با بگین مالقات کند .سفارت ما در قاهره اعالم داشته است ٬آنچه
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ـکه مهم است این است که سادات عربستان سعودی و کشورهای حوزه خلیج فارس را مورد حمله قرار
نداد.
9ـ )خیلی محرمانه( اسرائیل و مصر :یک افسر ارشد رابط در آی .دی .اف .به هیئت محلی صحرای
سینا گفت که یکی از دو لشکر اسرائیل در فرماندهی جنوب از صحرای سینا بیرون کشیده میشود و به
احتمال در دره اردن ”ـکه مورد نیاز است“ مستقر خواهد شد.
10ـ )خیلی محرمانه( منابع وابسته دفاعی ما در بیروت تأـکید کردهاند که دو نفر از اعضای نیروهای
موقت حافظ صلح سازمان ملل متحد روز  9ژوئن دریک مبادله آتش بافلسطینیها در جنوب بندر صور
مجروح شدهاند.
11ـ)خیلی محرمانه(سفارت ما دربیروت در تاریخ  22ژوئن گزارش داد ٬بین ارتش لبنان و نیروهای
دفاعی سوریه آتش بس در منطقه آقوره همچنان برقرار است ٬و به طوری که گزارش شده ارتش لبنان و
نیروی بازدارنده سوریه درباره تدابیر زیر برای آرام کردن اوضاع با یکدیگر توافق کردهاند.
)الف(ارتش لبنان واحدهای خود را در این منطقه تقویت خواهد کرد.
)ب( نیروهای بازدارنده عرب از مناطق آقوره و اقفا عقب نشینی خواهند کرد.
)ج( مقامات لبنان جادهای را که ارتش بازدارنده عرب ساختمان ٬میکند به پایان خواهند رساند.
جنگ هنگامی آغاز شد که ارتش لبنان به سوی نیروهای بازدارنده عرب که بر روی این جاده کار
میکردند ٬آتش گشود .از قرار معلوم این جاده برای متصل کردن دهکدههای شیعه نشین به یکدیگر است
ولی در عین حال برای ارتش بازدارنده اعراب نیز دستیابی آسانتری را به منطقه سنتی مسیحینشین
فراهم میکند.
12ـ سوریه :سفارت آمریکا در دمشق ضمن تفسیر درباره اعالمیه حکومت سوریه به مناسبت قتل
بیش از پنجاه نفرازدانشجویان علوی افسری اظهار نظر کرده است ٬که حکومت سوریه گناه این ماجرا با به
ـگردن ”اخوان المسلیمن و امپریالیستها“ به جای جوانان محمد انداخته است .این سازمان که عالمت
اختصاری آن یوم است ٬به عنوان مسئول اغتشاشات اخیر و ارتکاب عملیات تروریستی
شناخته شده است.
یک منبع سفارت گفت اخوانالمسلمین که از پشتیبانی بیشتری در بین اهل تسنن برخوردار است٬
تعمدًا از سوی حافظ اسد انتخاب شده است ٬زیرا حافظ اسد باید از فشار مربوط پاسخ شدید دادن به این
ـگونه قتلها از سوی سنیها بکاهد .احتمال میرود که حکومت سـوریه تـاـکـتیک عـمومی شـدید و
سرکوبگرانهای برای یافتن قاتالن آغاز کند .اـگر مبارزه علیه اخوانالمسلمین به نحو جدیدی تعقیب شود
خطر تشدید اختالفات درونی در سوریه بین پیروان علوی و سنیها به وجود خواهد آمد .ـکریستوفر
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سند شماره )(31

تاریخ 4 :ژوئیه  1979ـ  13تیر 1358
به :سفارت آمریکا ـ اسکندریه ـ فوری.
از :وزارت امور خارجه ـ واشنگتن ٬دی ـ سی
رونوشت برای تمام واحدهای سیاسی خاور نزدیک و آسیای جنوبی فوری طبقهبندی:خیلیمحرمانه
موضوع) :طبقهبندی نشده( مصاحبه شاه خالد با روزنامه کویتی السیاسه در  30ژوئن
1ـ )طبقهبندی نشده( بخشهایی از مصاحبه شاه خالد در  30ژوئن با روزنامه کویتی السیاسه ٬به طور
درشت در صفحات اول روزنامههای سعودی و عربی و انگلیسی زبان یکم ژوئیه منعکس گردید .اـکثر این
بیانات در مورد امنیت خلیج و روابط با آمریکا ایراد شده بود .روزنامه غازت سـعودی از قـول وی
مینویسد”:به نظر ما مداخله در منطقه نمیتواند ٬اهداف مورد نظر آنها را تحقق بخشد ٬و در واقع اهداف
مخالف آنرا واقعیت خواهد بخشید .تنها مردم همین منطقه باید مسئولیت حفاظت از منطقه را به عهده
داشته باشند و نیروهای صلح طلب نیز باید آنها را در انجام این مسئولیت خود یاری نمایند“.
2ـ )طبقهبندی نشده( پیرامون رابطه با آمریکا و قرارداد مصر و اسرائیل.
روزنامه غازت سعودی مینویسد ٬که شاه خالد گفته است که هر چه در مورد عدم موافقت عربستان
سعودی با آمریکا در مورد قرارداد مصر و اسرائیل گفته شده باشد ”٬رابطه بین عربستان و آمریکا بر اساس
همکاری دو جانبه در زمینههای مختلف استوار است “.اختالف موجود پیرامون قرارداد ”نمیتواند بر
تداوم دوستی با آمریکا تأثیر بگذارد“.
بنابه همین گزارش وی گفته است” :ما معتقدیم که بدون باز گرداندن حقوق و زمینهای عربی به طور
ـکامل نمیتوان به یک صلح پایدار در منطقه دست یافت .موضع عربستان در آمریکا با حمایت بسیار
مواجه است .ولی ٬اختالف نظر پیرامون این مسئله نمیتواند بر دوستی ما تأثیر بگذارد“.
3ـ )محرمانه( اظهار نظر :بیانات خالد در مورد قرارداد صلح و روابط با آمریکا با تالشهای دولت
عربستان سعودی برای جدا نگاهداشتن مسئله صلح خاورمیانه از روابط دو جانبه آمریکا و عربستان
سعودی ٬بهمنظور برقراری و حفظ این روابط دوجانبه تا سر حد امکان ٬مطابقت دارد .بیانات وی در مورد
امنیت خلیج نیز با موضع دولت سعودی مبنی براینکه باتقویت بنیه دفاعی کشورهای خلیج بهتر از حضور
پایگاههای آمریکا در منطقه میتوان به حفظ امنیت خلیج ادامه داد ٬نیز مطابقت دارد .ولی نمیدانیم که آیا
منظور خالد این بوده است که در صورت حمله مستقیم شوروی یا حمالت کشورهای تحت الحمایه
شوروی آمریکا مجاز به مداخله میباشد یاخیر .مقامات سعودی به آرامی ولی به طور رسمی به ما اظهار
داشتهاند که در صورت انجام چنین رخدادهایی انتظار میرود که آمریکا مجاز به مداخله باشد .وست
سند شماره )(32

تاریخ 5 :ژوئیه  1979ـ  14تیر 1358
از :وزارت امور خارجه ـ واشنگتن ٬دی ـ سیبه :مجمع گردآوری خالصه اخبار اطالعاتی با اولویت
موضوع :خالصه اخبار اطالعاتی  846ـ  5ژوئیه  1979برابر با  14تیر 58
هشدار اطالعاتی :منابع و روشهای خاصی به کار برده شده است که نباید در اختیار ملل بیگانه قرار
ـگیرد.
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)پاراـگرافهای  5ـ  1سری  /غیر قابل انتشار برای ملل بیگانه(
1ـ نظریات سعودیها درباره روابط خاص آمریکا و عربستان سعودی:
سفارت آمریکا در جده اخیرًا خاطرنشان ساخته است که سعودیها مایلند اختالفات موجود درباره
پیشرفت پیمان صلح )مصر و اسرائیل ـ م( ٬جدا از روابط دو جانبه آمریکا و عربستان سعودی باشد .دیگر
اینکه آنها خواستار تداوم روابط ویژه بین ما هستند .اساس این روابط که همانا نیاز ما به نفت و احتیاج
سعودیها به امنیت میباشد ٬همچنان به قوت خود باقی خواهد بود .لیکن سفارت خاطرنشان میسازد که
عملی شدن این روابط بستگی به تالش جدی طرفین دارد.
2ـ سفر سادات به اورشلیم .قراردادهای ـکمپ دیوید ٬و معاهده بین مصر و اسرائیل در طول  18ماه
ـگذشته سبب بروز اختالفات شدیدی بین آمریکا و عربستان سعودی شده است .عالوه بر اینها٬کمبود
انرژی ٬که با کاهش تولید نفت ایران تشدید شده است٬نظریات و فعالیتهای سعودیها را در مورد تولید و
قیمت نفت بحرانی نموده است.
3ـ تأثیر این وقایع بر روابط آمریکا و عربستان سعودی باعث شده است که سفارت )آمریکا ـ م( در
جده چگونگی روابط ویژه ما را که در سالهای اخیر در بسیاری از موارد مورد نظر طرفین کار برد داشته
است .مورد مطالعه قرار دهد:
)الف( دفاع نظامی عربستان سعودی :هنوز هم سعودیها رابطه نظامی خود با آمریکا را مشارکتی
سودمند برای طرفین دانسته خواستار ادامه آن میباشند.
)ب( همکاری در امور منطقه :باوجود اینکه وقایع ”اوج بحران“ سبب به وجود آمدن تـردید در
سعودیها درباره تمایل ما در کمک به آنها در مواقع اضطراری شده است .اما کمک آشکار ما در زمینه
امنیتی ٬و پاسخ ما درباره تقاضای آنهامبنی بر کمک به یمن شمالی درجنگ یمن٬اعتمادسعودیها رانسبت
به آمریکا به عنوان یک منبع قدرت افزایش داده است.
)ج( همکاری آمریکا و عربستان سعودی در پیشرفت اقتصادی شاه نشین :علیرغم دلسردیهایی که
توسط سیاستهای آمریکا در جهت کاهش میزان مشارکت کارخانههای آمریکا در بازار سعودی ایجاد
شده ٬روابط ما با سعودیها هنوز هم به نفع طرفین است ٬چون ما صنعت مورد نیاز آنها را داریم و آنها نیز
هفتمین بازار بزرگ ما را تشکیل میدهند.
)د( هماهنگی در تولید و عرضه نفت :سعودیها از انتقادی که درباره افزایش قیمت نفت شده آزرده
خاطر شدهاند ٬و احساس میکنند که مانتوانستهایم اهمیت نقش آنها را در افزایش تولید به منظور جبران
ـکمبود نفت ایران )در طول دسامبر و فوریه ـ دی و بهمن ماه ـ م( و نیز در پایین نگاهداشتن قیمتها درک
ـکنیم .در برقراری وحدت اوپک و نیاز خودشان به درآمد بیشتر از یک طرف ٬و در انجام مسئولیت هاشان
در قبال غرب و روابط ویژهشان با آمریکا از طرف دیگر ٬سعودیها فکر میکنند که نه دارای ظرفیت تولید
بیشتر بوده و نه دارای آن اراده سیاسی هستند که بتوانند بر اوپک مسلط شوند ٬و برای رهبریت خیلی
مشکل است که به تکنوکراتها بفهماند که چرا قیمت و سیاستهای تولیدی نفت سعودی متناسب با منافع
اقتصادیشان نیست.
)ه( همکاری درباره صلح در خاورمیانه :در همان حال که سعودیها مایل هستند تا از طریق اعمال
روشهای مسالمتآمیز به یک صلح همه جانبه رسیده شود ٬آنها خود مایل به حفظ وحدت عربی هستند
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چون میدانند که قطبی شدن جهان عرب عالوه بر اینکه امنیت سعودیها را به خطرمیاندازد٬سبب گسترش
نقش روسها در خاورمیانه نیز خواهد گردید .تحت این شرایط ٬روابط ویژه ٬در برگیرنده حمایت عربستان
سعودی از قرارداد مصر و اسرائیل ٬به گونه حاضر ٬نمیتواند باشد ٬به خصوص که راه حلی درباره مسئله
اورشلیم ارائه ننموده است.
)و( موارد دیگر:
عربستان سعودی جامعهای محافظه کاردارد که قانون و قوانین اساسی آن بر اساس اسالم است ٬و این
ـکامًال با جامعه مردمی ٬مادیگرا و این جهانی تفاوت دارد .و این تفاوت گهگاه سبب میشود که ما در
مواردی چند مانند موارد مربوط به حقوق بشر دچار تضاد و اختالف بشویم.
4ـ به نظر سفارت )آمریکا ـ م( در جده سعودیها هنوز هم خواستارتداوم روابط ویژه خود با ما هستند٬
ولی مایلند این روابط به طریقی مشخص گردد ٬که همکاری درباره صلح خاورمیانه را در بر نگیرد.
سعودیها هنوز هم مایل به همکاری در زمینههای اقتصادی٬امورمنطقه ٬و امور نظامی دو جانبه هستند .در
ازاء آن ٬آنها نیز درباره مساعدت به آمریکا در زمینه انرژی سخن گفتهاند ـ نفت در ازاء امنیت هنوز هم
اساس روابط ویژه میباشد.
5ــ با وجود این تعریف نیز بعضی از مقامات سعودی فکر میکنند ٬که روابط ویژه کارایی نخواهد
داشت .چون روابط عربستان سعودی با دیگر کشورهای عربی و کشورهای عضو اوپک مانع از آن
میشود که امتیازهای مورد نیاز روابط ویژه اعطا شود.عدم درک عموم آمریکاییها از نقش عربستان
سعودی در اجالس 28ـ 26ژوئن اوپک و عکسالعمل آمریکاییها در رابطه با افزایش قیمت نفت حاصل
از اجالس و استمرار عکس العمل آمریکا در رابطه با عدم تمایل عربستان سعودی در حمایت از قرارداد
مصر و اسرائیل نیز میتوانند برای آمریکا مشکالتی جدی در ادامه روابط ویژه با عربستان سعودی به بار
بیاورند.
6ـ )محرمانه( بدهیهای خارجی اسرائیل :براساس تحلیل سازمان سیا ٬اسرائیل باید میزان بدهیهای
خود به خارج در  5سال آینده را کاهش دهد و حتی اـگر الزم باشد دریافت وامهای بینالمللی برای تأمین
مالی عقب نشینی سیناامکانپذیر گردد.مطالعات اسرائیل حاـکی از آن است که تا سال  1983میزان بدهیها
ـ بهره خارجی وپرداختهای اصولی به صورت درصدی از صادرات کاال و خدمات ـ برای اولین بار کمتر
از  20درصد از زمان جنگ  1956خواهد بود .علیرغم این گرایشات ٬مقامات اسرائیلی اظهار میدارند که
میزان بدهی سبب بروز مشکالت جدی در زمینه تعادل پرداختها در چند سال آتی خواهد شد.
7ـ )محرمانه( این مقامات برای اینکه ثابت کنند میتوانند مشکالت خود را حل کنند از فرضیهای
استفاده میکنند که از جنبه اقتصادی مفهوم چندانی ندارد که همان فرضیه بدهی سرانه است .در حالیکه
بهتر بود اسرائیل از مقیاس رایج میزان بدهی که نحوه پرداخت وام را به توانایی با پرداخت ارتباط میدهد
استفاده نماید .شاید اسرائیلیها سعی دارند وضع را آن قدر وخیم جلوه دهند تا کمک آمریکا به این کشور را
ـکه در آینده نزدیک بررسی و مطالعه خواهد شدف حتماض دریافت نمایند.
8ــ )محرمانه( میزان بدهی کاهش خواهد یافت چون صدور کاالها و خدمات اسرائیلی قرار است به
میزان  13درصد در سال افزایش یابد و حال آنکه میزان پرداخت بدهیها نیز قرار است به میزان میانگین
ساالنه حدود  5درصد باال برود .کندی موجود در افزایش پرداخت بدهیها نشانگر شرایط سهل و آسان
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ـکمکهای آمریکاست که عبارتنداز شرایط پرداخت به مدت  40سال 10 ٬سال تمدیدمدت پرداخت ٬و نرخ
بهره خیلی ارزان ٬میزان بدهی اسرائیل به آمریکا نیز دائمًا در حال افزایش است و انتظار میرودکه از 35
درصد در سال  1977به  58درصد در سال  1983برسد.
9ـ )طبقهبندی نشده( اسرائیل ـ نظامی :بنا به گزارش رویتر در دوم ژوئیه ایتان رئیس ستاد اسرائیل
شخصًا محکومیت یک افسر نظامی را که متهم به قتل چهار عرب در حمله اسرائیل به جنوب لبنان در دو
ماه قبل شده بود ٬کاهش داده است .یک دادگاه پژوهش قبل از اینکه این رئیس ستاد محکومیت وی را به
دو سال کاهش دهد ٬وی را به  8سال زندان محکوم نموده بود.شوالمیت آلونی عضو ـکنست افسر محکوم
رایک جنایتکارجنگی قلمداد کرده است و گفته است که ـکنست نمیتواند عمل رئیس ستاد رابپذیرد .بنا به
همین گزارش قرار است همین هفته این موضوع در ـکنست مورد بحث و تبادل نظر قرار گیرد.
10ـ )طبقهبندی نشده( شوروی ـ آمریکا ـ خاورمیانه :با اشاره به بازدید سفیر اشتراوس از اردن و
عربستان سعودی ٬برنامه نگاهی به جهان ”مسکو در دوم ژوئیه اظهار داشت که هدف این سفر تسریع
فرمولبندی عصر جدید به قیمت از بین رفتن مردم فلسطین بوده و....سعی بر آن است تا برخورد عربستان
سعودی و اردن را با قرارداد مصر و اسرائیل تضعیف نمایند “.همین برنامه گفت ”واشنگتن ریاض را در
تنگنا قرار میدهد و سعی دارد از روابط نزدیک عربستان سعودی با آمریکا بهره برداری نماید“ .در ادامه
ـگفته است که واشنگتن برای دست یافتن به ”اهداف امپریالیستی“ خود امکان دارد در صورت اجبار به
زور نیز متوسل شود.
11ـ )محرمانه( مصر و ـکویت :رئیس بانک مرکزی مصر به چند تن از مقامات سفارت در قاهره گفت
ـکه تا آنجا که وی میداند از طرف ـکویت هیچ گونه تقاضای رسمی یا غیر رسمی مبنی بر استرداد 935
میلیون دالر سپرده خود در بانک مرکزی مصر ارائه نشده است ٬که البته با گفته وزیراقتصاد مصر الضالح که
چند هفته قبل به سفیر ایلتس گفته بود که چنین تقاضایی شده است ٬تناقض دارد بنا به اظهار سفارت در
قاهره بیرون کشیده شدن پولهای ـکویت از مصر ظاهرًا مشکل جدی برای مصر تولید نخواهد نمود.
12ـ )طبقهبندی نشده( مصر و سازمان توسعه صنعتی عربی :یک آژانس خبرگزاری خاورمیانهای
اظهار داشته است که مصر نتوانسته است با عربستان سعودی ٬قطر و امارات متحده عربی در مورد تسویه
حساب درباره سازمان توسعه صنعتی عربی به توافق برسد .بنابه همین گزارش در صورت موافقت سه
طرف دیگر ٬مصر از بانک جهانی خواهدخواست تا در این باره رای بدهد .مصر قبًال اعالم کرده بود که در
صورت عدم تمایل سه طرف دیگر خود به تنهایی به اداره این سازمان خواهد پرداخت.
13ـ )محرمانه( مصر و مسائل نفتی :مصر از افزایش قیمت و کاهش تولید نفت اوپک استفاده کرده
قیمت نفت خام خود را بسیار باال برده است .مصر به مشتریان خود اطالع داده است که در فصل سوم سال
مرغوبترین نفت خام خود را به قیمت هر بشکه  32/50دالر و نفت خام نامرغوبتر را به قیمت هر بشکه
 26/40دالر بفروش خواهد رساند ـقیمت این دو نوع نفت خام در ماه ژوئن به ترتیب  20دالر و 17/62
دالر برای هر بشکه بود .بنا به گزارشات رسیده اـکثریت مشتریان مصری قیمتهای جدید را پذیرفتهاند.
14ـ )طبقهبندی نشده( عربستان سعودی ـ نفت ـتروریسم :در دوم ژوئیه مطبوعات بنقل از وزیر نفت
سعودی زکی یمانی که در مصاحبهای در نیوزویک مطرح نموده است ٬بیان داشتهاند که وی گفته است که
فلسطینیها میتوانند یک نفت کش عظیم الجثه را در تنگه هرمز غرق کنند و باعث شوند که بحران کنونی
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یک ”عمل بچه گانه به نظر بیاید “.یمانی گفت :فلسطینیها دیگر دارند عصبانی میشوند و من تعجب
نخواهم کرد اـگر یک روز آنها یکی دو نفت کش بزرگ را غرق سازند تا دنیا به مصیبت آنها و لجبازی
اسرائیل رسیدگی کند.
15ـ )طبقهبندی نشده( کنفرانس مطبوعاتی عرفات :یاسر عرفات در یک کنفرانس مطبوعاتی در
بیروت در سوم ژوئیه:
)الف( اسرائیل را متهم به استفاده از سالحهای ممنوعه و آواره ساختن  600/000لبنانی و فلسطینی
نمود:
)ب( وسئوال نمود که چگونه پرزیدنت ـکارتر به خود اجازه میدهد که درباره حقوق بشر سخن بگوید
در حالی که حقوق بشر لبنانیها و فلسطینیهایی را که به وسیله ”ماشین جنگی آمریکا“ کشته میشوند
فراموش کرده است.
)ج( از مطبوعات و افکار بینالمللی خواست تا ”این پیام“ را به همه برسانند؛
16ـ )طبقهبندی نشده( ساف ـ ـکنفرانس اسالمی:
رویتر در سوم ژوئیه گزارش داد که در یکی از اجالسها ـکنفرانس اسالمی در مراـکش ٬ساف از کشورهای
اسالمی خواست تا تدبیری اقتصادی اتخاذ کرده ملل صنعتی به خصوص آمریکا را وادار سازند تا در
سیاستهای خود علیه فلسطینیها تغییراتی بدهند .ساف گفته است این تـدبیر بـاید در بـرگیرنده نـفت٬
سپردههای بانکی ٬تجارت و سرمایه گذاریها باشد.
17ـ )استفاده اداری محدود( آمریکا ـ سوریه :در سرمقاله یکم ژوئیه نشریه البعث ارگان حزب بعث
سوریه عکس العمل سوریه را در رابطه با تقاضای آمریکا مبنی بر آتش بس پس از جنگ هوایی بین
سوریه و اسرائیل در  27ژوئن در لبنان ٬منعکس ساخت .سر مقاله میپرسد که چرا آمریکا در این زمان ٬به
خصوص در حالی که اسرائیل در حمالت هوایی از تجهیزات آمریکایی علیه لبنان بهره میجوید ٬خواستار
توقف جنگ میشود .همین سرمقاله میگوید که اسرائیل باید متوقف شود نه سوریه که در جنگ علیه
اسرائیل به دفاع از لبنان پرداخته است.
مقامات سوری در رابطه با اعتراض ما مبنی بر اینکه آمریکا متهم به همکاری بااخوانالمسلمین شده
است٬جواب رسمی ندادهاند ٬ولی روزنامه چنین نقل کرده است که ازطرف یک مقام مطلع در دمشق به این
اعتراض جواب داده شده.در این مورد” مقام مطلع“ باید همان خدام باشد.
18ـ )طبقهبندی نشده( لبنان ـ تشکیل دولت :نخستوزیر الهاس گفت زمانی که کابینهاش تشکیل
شده سعی خواهد کرد اصول ـکنفرانس بیت الدین در اـکتبر  1978را به کار ببرد .از جمله این اصول وی
تأیید وحدت لبنانیها ٬محکوم نمودن همکاری با اسرائیل و ایجاد یک ”ارتش متعادل از نظر ملی“ که
سرانجام جایگزین نیروهای باز دارنده عربی بشود ٬را نام برد .همزمان ٬فرمانده لبنانیهای راستگرا اظهار
داشت که بیانات الهاس ”نمیتواند همواره سازنده راه برای ایجاد یک دولت جدید باشد“.
اصولی که از طرف الهاس بیان شده بود ”ـکهنه“ قلمداد گردید .ولی ـکامیل شمعون ظاهرًا این ادعا را
نپذیرفته و گفته است که ”باید دید چه میشود“.
ـکریستوفر
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سند شماره )(33

طبقهبندی :خیلی محرمانه
تاریخ 7 :ژوئیه  1979ـ  16تیر 1358
به :وزارت امور خارجه ـ واشنگتن .دی .سی .با حق تقدم
از :سفارت آمریکا ـ جده
موضوع :افزایش تولیدات عربستان سعودی
1ـ )تمام متن خیلی محرمانه (
2ـ راجع به گزارش  2ژوئیه که از منابع دربار ٬مبنی بر افزایش تولید نفت عربستان سعودی به میزان
نامشخص رسیده است ٬روزنامه انگلیسی زبان ”عرب نیوز“ با دکتر عبدالهادی طاهر ٬رئیس وزارت نفت
مصاحبه کرد .دکتر طاهر گفت که مقدار افزایش هنوز مشخص نشده است و به وسیله مطالعات و تحقیقات
تکنیکی تعیین خواهد شد .این افزایش موقتی خواهد بود و به منظور رفع نیازهای مالی دولت میباشد و
تولید بین وزارت نفت و چهار کمپانی نفتی آمریکایی که در اوپک شریک میباشند تقسیم خواهد شد.
3ـ نظریه :دکتر طاهر امروز صبح زود به مقصد لندن حرکت کرد و مقاماتی که امروز در وزارت نفت
عربستان مشغول به کار بودند چیزی اضافه بر آنچه که در روزنامه چاپ شده نداشتند که بگویند و
مطبوعات و رابطهای دیپلماتیک سفارت هم چیزی اضافه بر آنچه که در مصاحبه گفته شده بود به دست
نیاوردند .نظر یکی از رابطها حاـکی از آن بود که به علت تأـکید بر توسعه و آبادانی ملی در اعالمیه اولیه و
مصاحبه طاهر ٬قسمتی از این افزایش تولید مختص به شرکایی از کشورهای مختلف دربـاره پـروژه
پاالیشگاه و پتروشیمی در جبیل خواهد بود .به هر حال اعالمیه مبنی بر اینکه افزایش تولید نفت موقتی
خواهد بود ظاهرًا این فرضیه را نفی میکند و مبنی بر این است که اینگونه اعالمیهها به منظور رد انتقادات
سایر اعضای اوپک مبنی بر فروش خارج از برنامه ”به ایاالت متحده میباشد.
وست

سند شماره )(34

طبقهبندی :سری

تاریخ 9 :ژوئیه  1979ـ  18تیر 1358
از :فرماندهی کل نیروهای آمریکا در اروپا
 USMTMدر تهران ٬ایران
موضوع :آرایش  RF-4Cدر عربستان سعودی )طبقهبندی نشده(
1ـ )سری( نیروی هوایی آمریکا در اروپا قادر است از آرایش پیشنهادی در پیام مرجع حمایت نماید٬
در صورتی که وقت کافی جهت برنامه ریزی و تهیه منابع مالی مورد نیاز داشته باشد.ـکمبودهای بحرانی
مالی این فرماندهی سبب میشود که استفاده از منابع مالی نیروی هوایی آمریکا در اروپا برای برآورده
ساختن نیازهایی ازقبیل هزینههای صف آرایی و کاربرد دوباره غیر ممکن باشد .عالوه براین باید یادآور
شد که کاربرد و آرایش  RF-4نیاز به برنامه پشتیبانی حاوی  40تا  60پرسنل و برنامه ریزی پیشرفته از
قبیل شناسایی محل دارد.
2ـ )سری( با اتکاء بر اهداف دقیق این کاربرد ٬ترکیب و میزان نیروهای دیگر مـفیدتر است .مـا
دریافتهایم که نوعی عملیات آرایشی میتواند نشانگر منافع آمریکا در عربستان سعودی باشد .اـگر این
نتیجهـگیری درست باشد ٬بهترین روش این است که یک عنصر شناسایی را در نیروی بزرگتری که شامل
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اف ـ 4ها و جنگندههای دیگر باشد ٬بگنجانیم .کاربرد این نیرو سبب خواهد شد که استفاده از منابع مالی
پشتیبانی به بهترین نحو انجام پذیرد .از طرف دیگر ٬اـگر هدف فقط باال بردن توانایی شناسایی عربستان
سعودی باشد .لزومی ندارد که از آرایش  FR-4استفاده شود ٬بلکه میتوان نوعی بازدید کمکی را برای
برآورده ساختن نیاز شناسایی و تحقیقاتی مورد استفاده قرار داد .به هر حال ٬از این کاربرد و آرایش باید
برای تعیین اولین نقاط بحرانی استفاده شود نه برای باال بردن تواناییهای عربستان سعودی .هدف دراز
مدت چنین ایجاب میکند که از نوعی تیمهای مشابه مستشاران نظامی آمریکایی استفاده شود.
سند شماره )(35

طبقهبندی :سری
تاریخ 15:ژوئیه  1979ـ  24تیر 1358
به :سفارت آمریکا ـ ابوظبی
از :وزارت امور خارجه ـ واشنگتن ٬دی ـ سی
موضوع :پروازهای پ ـ  3به عربستان سعودی
1ـ سری ـ تمام متن
2ـ آدرسهای باال)منظور سفارتهای مختلف آمریکا درمنطقه خاورمیانه که اسامی شان در تیتر تلکس
آمده است ـ م( باید مطلع باشند که دولت آمریکا و دولت عربستان سعودی موافقت کردهاند که در آینده
نزدیک هواپیماهای مراقبتی پ ـ  3بر فراز عربستان پرواز کنند .هواپیماهای مذکور ٬هر ماه یک بار به
مدت  3الی  5روز از منطقه هوایی ظهران برای مانور و عملیات استفاده خواهند کرد .هر عملیات شامل
یک قسمت از دیهـگو گارسیا به ظهران ٬یکی از ظهران به ظهران و یکی از ظهران به دیهـگو گارسیا میشود.
افسران نظامی عربستان در عملیات و پروازهای ظهران به ظهران شرکت خواهند کرد و دولت عربستان
سعودی به اطالعات جمعآوری شده در این پروازها دسترسی خواهد داشت.
3ـ منظور از این عملیات ٬مراقبت دریایی از دریای عربی ٬خلیج عمان٬خلیج فارس ٬خلیج عدن و
امضاء ـکریستوفر
بحر احمر میباشد .تمام
سند شماره )(36

طبقهبندی :خیلی محرمانه
تاریخ 17 :ژوئیه  1979ـ  26تیر 1358
به :وزارت امور خارجه ـ واشنگتن .دی .سی
از :سفارت آمریکا ـ جده
موضوع :رسیدگی به مسئله سرمایه گذاری اوپک در ایاالت متحده در اجالسیه کنگره
1ـ )تمام متن خیلی محرمانه(
2ـ مأمور اقتصادی پاراـگرافهای  1تا  4تلگراف مرجع را به معاون وزارت امور خارجه )متصدی امور
اقتصادی و نفت( شیخ عبداهلل علیرضا در تاریخ  16ژوئیه ابالغ کرد.
3ـ عکسالعمل علیرضا درباره آنچه که دریافت کرد دور از انتظار نبود .او با نهایت گستاخی این
جریانات راچنین توصیف کرد ”ـکارخودتان است )یعنی کارحکومت آمریکاست(“ و گفت که اـگر ایاالت
متحده خواستار سرمایه گذاری عربستان سعودی نیست تنها کاری که باید انجام بدهد این است که همین
موضوع را بگوید .حکومت عربستان سعودی قصد تحمیل سرمایه گذاری عربستان سعودی بر ایاالت
متحده را ندارد و برای اختصاص پولهای مازاد خود راههای اختیاری متعددی را داراست.
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4ـ اظهار نظر :این واقعیت که علیرضا پرسید که آیا ما متن عربی مفاد پاراـگرافهای  1تا  4تلگرام مرجع
را داریم یا خیر ٬ممکن است تا اندازهای نشانگر نگرانی جدیتر عربستان سعودی از آنچه که علنًا بیان
وست
شده است باشد.
سند شماره )(37

طبقهبندی :خیلی محرمانه
تاریخ 19 :ژوئیه  1979ـ  28تیر 1358
به :سفارت آمریکا ـ جده
از :وزارت امور خارجه ـ واشنگتن ٬دی ـ سی
موضوع :موضع عربستان سعودی در قبال حضور نظامی آمریکا
1ـ در تاریخ  17ژوئیه .الحجالن سفیر عربستان سعودی در آمریکا مالقات نهاری با سـاندرز و
تونیگام داشت .وی برای دومین بار درمالقاتهایمان انتقادهای کوچکی نسبت به حضور نظامی آمریکا در
خلیج فارس و شبه جزیره عربستان ارائه داد.از گفته هایش این طور برداشت میشد که در موقعیتی که
صلح درمنطقه وجود ندارد .هر گونه افزایش حضور نظامی آمریکا ٬موجب بی ثباتی در منطقه خواهد شد
و اـگر هم صلحی ایجاد شود ٬دیگر احتیاجی به حضور نظامی آمریکا نخواهد بود.
2ـ الحجالن از بدوورودش به ما نشان داده است که ازاستانداردهای سفارتی و عربستان اطالع دارد و
شمرده ٬شمرده سخن میگوید .نظرات وی راجع به حضور نظامی آمریکا درمنطقه بسته به نظرات شاهزاده
سعود است که در مالقاتهای مقدماتی در تاریخ  18فوریه در ریاض با باب موری و همراهانش ارائه داد و
این موقعی بود که باب موری راجع به سفر وزیر دفاع )براون( به منطقه ٬به ریاض برگشت.
3ـ برای سفیر وست :اـگر نظراتتان را راجع به این موضوع که آیا گفتههای الحجالن نظر رسمی دولت
عربستان سعودی است و یا وی تحت تأثیر شایعات در مورد دخالت نظامی آمریکا در منطقه این حرف را
زده است ٬برای ما بفرستید خیلی به ما کمک خواهد کرد .البته درتحقیقاتتان راجع به این موضوع به دولت
عربستان سعودی چیزی نگویید.
در مذاـکرات سال 75ـ 1974مبنی بر نگهداشتن نیروی دریایی آمریکا در بحرین ٬پشتیبانی عربستان
سعودی عامل مهمی بود که دولت بحرین را متقاعد کرد که امکانات نظامی آمریکا در بحرین باقی بماند.ما
مخصوصًا میخواهیم بدانیم که آیا دولت عربستان از افزایش حضور نظامی آمریکا در خـاور مـیانه
امضاء ونس
پشتیبانی میکند؟ و یا حداقل مخالفتی نمیکند؟
سند شماره )(38

طبقهبندی :خیلی محرمانه
تاریخ 22 :ژوئیه  1979ـ  21تیر 1358
به :وزارت امور خارجه واشنگتن ٬دی ـ سی
از :سفارت آمریکا ـ جده
موضوع :موضع عربستان سعودی در قبال حضور نظامی آمریکا
1ـ )تمام متن خیلی محرمانه است(.
2ـ در مورد گفتگویی که در هنگام نهار بین حجالن و ساندرز و تونیگام انجام شد دو مطلب را باید
اظهار نمایم .اول اینکه٬به نظر من سعودیها در صورتی امنیت آمریکایی را خواهند خواست که قابلیت
مریی بودن آن چندان چشمگیر نباشد .در صورتی که عربستان سعودی از طرف شوروی مورد حمله واقع
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ـگردد.سعودیها از ما انتظار دارند که خود را سریعًا به معرکه برسانیم .حتی اـگر معنی آن مداخله مستقیم و با
حضورمستقیم آمریکا در آنجا باشد .در صورت حمله عمال شوروی نیز آنها از مامیخواهند که با نیرو و
روش متناسب باموقعیت ٬به یاری آنها بشتابیم .ولی گذشته از آن ٬آنها خواستار حضور مستقیم نظامی
آمریکا در عربستان سعودی و یا مناطق نزدیک و مجاورنیستند .اـگر قرار باشد که آمریکا پایگاهی داشته
باشد و یا حضوری داشته باشد ٬از نظر آنها باید در جایی در افق دور دست و به طور نامریی باشد تا در
هنگام نیاز بتواند خود را به سرعت به معرکه برساند .آنها در این اثناء از مامیخواهند که بنیه دفاعی آنها را
تقویت نمائیم تا خودشان بتوانند مسائل بحرانی داخلی یا محلی خود را برطرف سازند.
3ـ سعودیها خواستار حضور نامریی آمریکا هستند تا موجبات نگرانی همسایههای خود را فراهم
نیاورند .حضور آمریکا سبب بروز مشکالتی بین آنها و دیگر اعراب از قبیل عراق و سوریه و کشورهای
عربی دورافتادهتر از قبیل لیبی و الجزیره خواهد گشت .به همین دلیل سخنگویان دولت عربستان سعودی
به همراه ـکویت ودیگر کشورهای عربی خلیج سعی دارنداین نظریه عمومی را که آمریکااحتماًال و یاحتی
در نظر دارد در خلیج مداخله نماید ٬تکذیب نمایند .آنها تالش خواهند کرد که از این خط عمومی پیروی
ـکنند که خطری آنها را تهدید نمیکند و در غیر این صورت نیز کشورهای منطقه قادر به حراست از خود
میباشند .به همین ترتیب گرچه عربستان سعودی از افزایش نیروهای خاورمیانهای مستقر در بحرین
علنًا حمایت نمیکند ٬ولی فکر نمیکنیم که نسبت به آن اعتراضی نیز داشته باشد ٬البته مشروط بر آنکه
الف( بحرین اعتراض ننماید ٬ب( میزان افزایش بسیار زیاد نباشد .ج( افزایش با احتیاط و بدون جار و
جنجال صورت گیرد ٬و د( زمان انجام افزایش مصادف با ٬دور جدید تبلیغات در مـورد طـرحـهای
اضطراری آمریکا در خلیج نباشد.
4ـ مطلب دوم این است که حجالن با شاهزاده سعود بیش از شاهزاده سلطان صمیمی است .سلطان در
همان حال که در مصاحبههای چند روز گذشته خود با مطبوعات بیروت در مورد پیروی از نظریه عموم
ـکنترل خود را از دست نمیداد ٬ولی به طور کلی در هنگام اشاره به حضور احتمالی آمریکا در منطقه مانند
سعود هیجانزده نمیشد .لیکن شاهزاده سعود و شاهزاده سلطان دراختفا معتقدند که عربستان سعودی در
برابر شوروی به چتر امنیتی آمریکا نیازمند است .با این وصف ٬سعود دارای نظریات ناسیونالیستی بود و
بر خالف سلطان معتقد است که حضور آمریکا در اینجا نباید چندان چشمگیر و مریی باشد .ظاهرًا
حجالن نیز همین عقیده را دارد و در گفتگوی خود به هنگام نهار از همان خط و نظریه عمومی پیروی
وست
میکند.
سند شماره )(39
تاریخ 23 :ژوئیه  1979ـ  1مرداد 1358
به :مرکز جمع آوری خالصه مطالب اطالعاتی
از :وزارت امور خارجه ـ واشنگتن ٬دی ـ سی
موضوع :خالصه مطالب شماره  858ـ  23ژوئیه 1979
اخطار :منابع و روشهای حساسی در گردآوری این اطالعات بکار رفته که نباید در اختیار اتباع
ـکشورهای دیگر گذاشته شود.
)پاراـگراف 6ـ 1سری(
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1ـ عربستان سعودی :ارتباط نفتی :عوامل روانی و اجتماعی ٬در تشریح ٬رابطه ظریف بین سیاست
تولید نفت عربستان و انتظاراتشان از پیشرفت صلح خاورمیانه مفید واقع میشود.
الف(سعودیهاذاتًا و عمیقًا متنفرند که به عنوان یک قدرت تهدید کننده به شمار آیند و از سالح نفت بی
مالحظه استفاده کنند .آنچه که در سال  1973اتفاق افتاداستثنائی بود .از نظر سعودیها٬تهدید و باجگیری
مستقیمًا مخالف اصول و میزان بدویها )بادیه نشینها( بوده و از نظر تاـکتیکی نتیجه معکوس به بار خواهد
آورد.
ب( اـگر یک سعودی بخواهدروی دوستش اثر بگذارد ٬با وی مقابله به مثل میکند .درسیستم سعودیها
دوستها نسبت به یکدیگر از نظر یاری رساندن تعهدات متقابل دارند و به خودشان حق میدهند که در
موقع لزوم از دیگری کمک بگیرند .در چنین نظامی نفوذ اعمال میشود و انتظارات بدون هیچ برخوردی
برآورده میشود.
2ـ این ضرایب و عوامل حاـکی از آن است که سعودیها احتماًال نمیخواهند رابطه مشخصی بین نفت و
جریانات صلح برقرار کنند .شاه خالد و فهد ولیعهد عربستان مشخصًا تکذیب کردهاند که این دو موضوع
میتوانند با هم ارتباط داشته باشند .اما با این گونه تکذیبها آمریکا نباید از انتظارات عربستان سعودی
غافل بماند.
3ـ طبق گزارش سفارت آمریکا در جده٬اخیرًاسعودیها میپندارند که روابط ویژه شان با آمریکا برابر
وموزون نیست واین عدم موازانه به نفع آمریکا میباشد.کمبودفعلی عرضه نفت خام ٬به عربستان سعودی
فهمانده است که آمریکا و متحدان غربیاش شدیدًا به نفت وارداتی وابستهاند.این موضوع منجر شده است
ـکه سعودیها در عوض نفت ٬انتظار داشته باشند که آمریکا امتیازات و مالحظات بیشتری به آنها بدهد.
4ـ دالیل و شواهد به اثبات رساننده این استدالل را میتوان در نکات زیر پیدا کرد:
الف( فهد ولیعهد عربستان در ماه ژوئن در بیانیه عمومی خود پیشنهاد کرد که آمریکا فورًا گفتگو را با
سازمان آزادی بخش فلسطین شروع کند ٬وی گفت ”دولت عربستان سعودی برای انجام این گفتگو هر چه
از دستش برآید انجام خواهد داد“.
ب( اظهارات شیخ یمانی در مصاحبه ماه ژوئیه مبنی بر اینکه اـگر آمریکا میتواند اسرائیل را وادار به
عقب نشینی از سرزمینهای اشغالی نماید” باید آماده مواجه با عواقب آن باشد “...و نمی توان از اعراب
انتظار همکار ٬در زمینه نفت را داشت مگر آنکه حرکات و اعمال مثبتی در جبهه سیاسی انجام شود”.
ج( تصمیم عربستان سعودی مبنی بر بررسی تکنیکی تولید نفت در ماه اوت .ما معتقدیم نتیجه این
بررسی آن خواهد بود که بعد از ماه سپتامبر نفت اضافی تولید نشود ٬مگر آنکه دالیل وادارکنندهای در
سیاست خارجی باشد ٬که خالف آن عمل کنند.
5ــ در همین رابطه سفارت آمریکا در جده چنین نتیجهـگیری میکند که رابطهای بسیار قوی ولی
پنهانی بین افزایش اخیر تولید نفت و انتظارات سعودیها به پیشرفت جریانات صلح وجود دارد .ماهم مانند
سفارت معتقدیم که در صورتی که در شش ماه آینده در روند صلح پیشرفتی حاصل نشود ٬در سلسله
مراتب حکومتی سعودی فشارهایی مبنی بر بازگشت به سطح تولید  8/5میلیون بشکه در روز و نیز
آمادگی برای باال بردن قیمت نفت در اجالس اوپک در ماه دسامبر پیدا خواهد گردید.
6ـ خالصه اینکه ٬به نظر ما سعودیها به جای تهدید خواستهاند آمریکا را وادار کنند که به جریانات
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صلح تحرک بیشتری ببخشد .ولی اـگر سعودیها چنین استنباط کنند که آمریکا موفق نشده است تحرک
الزم را به وجود آورد ٬آنها نیز عقب نشینی خواهند کرد) .پاراـگرافهای 9ـ 7طبقهبندی نشدهاند(.
7ـتهدیدی برای کشتیرانی آمریکا :آمریکا به نفتکشهایی که از خلیج فارس و به خصوص تنگه هرمز
عبور میکنند هشدار داد که ممکن است حمله و یا دیگر عمل خصمانه ای علیه آنها صورت پذیرد.
8ــ کانال اصلی کشتیرانی این تنگه که کوتاهترین راه را از اطراف شبه جزیره موساندام در شمال عمان
به وجود آورده است  30تا  35کیلومتر طول و  13کیلومتر عرض دارد .کانالهای داخلی و خارجی به
وسیله یک منطقه ممنوعه دارای  2کیلومتر عرض جدا میشود .عمق این کانال از  75متر به  200مترهم
میرسد .کانال خارجی آنقدر عمیق و عریض است که حتی اـگر دو تانکر نفتی عظیم الجثه نیز در آنها غرق
شود باز زهم قابل کشتیرانی میباشد.
9ـ تانکرهایی که قصد خروج از تنگه را دارند با عبور در از بخشهای کم عمقتر تنگه در بخشهای
شرقی و شمالی جزیره قوین که عمق آب از  45تا  80متر در نوسان است میتوانند از خطرهای احتمالی
بگریزند .از این منطقه عظیمترین نفتکش موجود نیز میتواند عبور نماید.
10ـ )طبقهبندی نشده( اسرائیل ـ ناظران سازمان ملل :پیشنهاد استقرار ناظران سـازمان مـلل در
صحرای سینا به هنگام خاتمه استقرار نیروهای اضطراری سازمان ملل در  24ژوئیه ٬در اجالس کابینه
اسرائیل در 22ژوئیه رد شد .بنا به گزارش رادیو اورشلیم بگین نیز در اتخاذ این تصمیم سهیم بوده است.
همین گزارش رادیویی اعالم میدارد که موضع اسرائیل این است که استقرار ناظران سازمان ملل با قرارداد
ـکمپدیوید مغایرت دارد.
11ـ )طبقهبندی نشده( سالمتی بگین ـ بگفته دکترهای معالج ٬بگین آخر هفته را استراحت خواهد
ـکرد .در طول این مدت کارهای جاری را انجام خواهد داد .گزارشی ازمداوای ناراحتی قلبی وی در دست
نیست.
12ـ )طبقهبندی نشده( اسرائیل ـ سازمان ملل ـ اردوگاهها :رادیو اورشلیم در  22ژوئیه گزارش داد که
ـکابینه اسرائیل قطعنامه سازمان ملل پیرامون اردوگاههای )یهودی نشین ـ م( را به این دلیل که آنها قانونی
بود ٬و تغییری در اوضاع اورشلیم داده نخواهد شد ٬رد کرده است .در اجالس کابینه همچنین گفته شده
است که اسرائیل با کمیسیون سازمان ملل که مأمور بررسی اردوگاهها میباشد ٬همکاری نخواهد کرد.
)قبال نیز با این کمیسیون همکاری نکرده است(.
13ـ )طبقهبندی نشده( سوریه ـ اسرائیل ـتحریمها :نماینده سوریه در سازمان ملل در بیستم ژوئیه از
شورای امنیت سازمان ملل خواست تا بر اساس یافتههای کمیسیون بررسی اردوگاهها به تحریمهایی علیه
اسرائیل دست بزند .وی گفت اـگر سازمان ملل عکسالعملی نشان بدهد این تصور به وجود خواهد آمد که
ـگزارشهای کمیسیون بی اعتبار و خالی از مفهوم است ٬ولی وی گفت که میداند که ”حامی“ اسرائیل حتمًا
”تحریم“ اسرائیل را وتو خواهد کرد.
14ـ )محرمانه( مصر ـ اسرائیل ـ نفت :مقامات مصری به سفارت در قاهره گفتهاند کـه عـلیرغم
فرضیههای پیشین ٬تحریم اعراب علیه مصر سبب بروز مشکالتی در زمینه عرضه تولیدات نفتی شده
است .مصر در حال حاضر این تولیدات را از کشورهای مدیترانهای خریداری میکند .ولی با تحریم مصر
توسط اعراب عرضه کنندگان جدیدی چون ایتالیا ٬یونان و فرانسه نیز مایل نیستند به مصر چیزی بفروشند
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چون میترسند که اعراب علیه آنها دست به اقدامات تالفیجویانی بزنند.
مصر نیزتهدید کرده است که در صورتی که تولیدات نفتی را به وی نفروشند وی نیز به نوبه خود صدور نفت
خام به این کشورها را قطع خواهد کرد .سفارت آمریکا در قاهره گفت اـگر اسرائیلیها چشم انتظار نفت از
حوزه آلمان هستند باید گفت که نا امید خواهند شد چون با وجود افزایش تولید نفت مصر ٬این کشور به
نفت حوزه آلمان برای برآوردن نیاز مصرفی روز افزون کشور خود احتیاج دارد .مصریها معتقدند که با
عرضه نفت خام از مناطق دیگرمیتوان این مشکل را حل کرد ٬مگراینکه اسرائیلیها اصرار داشته باشند که
از نفت خام با کیفیت نفت حوزه آلمان بهره ببرند.
15ـ)طبقهبندی نشده( بستری شدن حداد :رسانههای گروهی عراق در  20ژوئیه خبردادن که سرگرد
سعد حداد رهبر چریکهای مسیحی درجنوب لبنان هفته گذشته زخمی شده و در اسرائیل بستری است .ما
هیچ دلیلی مبنی بر زخمی شدن حداد در دست نداریم ٬ولی رسانههای گروهی اسرائیل خبردادند که حداد
دریک بیمارستان در حیفا میباشد.
16ـ )محرمانه( حداد ـ نیروهای میانجیگر سازمان ملل در لبنان.
حداد رهبر شبه نظامیان مسیحی در  22ژوئیه ادعایخود را مبنی براینکه نیروهای میانجیگر سازمان ملل
در لبنان به چریکهایی فلسطینی کمک میکنند تکرار کرد و گفت در صورت لزوم افراد وی برای حفظ
مواضع خود به نیروهای میانجیگر سازمان ملل در لبنان شلیک خواهند کرد.تذکرات اخیر حداد به دنبال
ادعاهای  ٬IDFمطبوعات مسیحی و اسرائیلی مبنی بر همکاری نیروهای میانجیگر سازمان ملل در لبنان
با چریکهای فلسطینی ٬کًال وسیله نیروهای میانجیگر سازمان ملل در لبنان تکذیب شده است .بیانات
اخیرحداد سبب شد که آن دسته از نیروهای میانجیگر که ازایرلند آمده بودند به دنبال یک برخورد از آنجا
بیرون آورده شوند .افراد حداد وارد روستایی به نام بیت یا هون شدهاند و تا دیروز اصرار ورزیدهاند که در
آنجا خواهند ماند و از آنجا به عنوان یک منطقه دیده بانی استفاده خواهند کرد .این روستا در منطقه محل
استقرار نیروهای ایرلندی میانجیگر سازمان ملل در لبنان واقع شده است .همچنین به چند مـقاله در
مطبوعات مسیحی و اسرائیلی برخوردهام که بر اساس آنها افراد شیعه به وسیله چریکهای فلسطینی و
سعودی زخمی و یا کشته شدهاند .این نیز ممکن است جهت برانگیختن حس همدردی شیعیان نسبت به
خودشان باشد .افراد شیعه در هر دو بخش اسرائیلی مسیحی و چپگرا و مسلمان نشین جنوب لبنان وجود
ـکریستوفر
دارند.
سند شماره

)1(40

تاریخ 9 :اوت  1979ـ 18مرداد 1358
از :وزارت امور خارجه ـ واشنگتن ٬دی ـ سیبه :مرکز جمعآوری خالصههای اطالعاتی با حق تقدم
موضوع :خالصه اطالعاتی شماره  871ـ  19اوت 1979
)پاراـگراف 4ـ 1سری(
1ـ عربستان سعودی ـ یمن شمالی :نگرانی سعودیها :رهبران عربستان سعودی به طور فزایندهای
نگران اوضاع یمن شمالی میباشند .بر طبق یک تحلیل سازمان سیا آنها تحت تأثیر شایعات مبنی براینکه
 -1توضیح :قسمتهایی که مربوط به موضوع )عربستان سعودی( نبوده و فاقد اهمیت طبقهبندی است ترجمه نشده است .ـ مترجم

حکام جزیرةالعرب ٬بازیچههای405  ...

رئیس جمهوریمن شمالی صالح در حال معامله با یمن جنوبی میباشد ٬تااوضاع بی ثبات داخلی خودش
را بهبود بخشد ٬میباشند.
2ـ مقامات عربستان سعودی هفته گذشته به آمریکا تأـکید جدی نمودند که عربستان سعودی کنترل
بیشتری روی سالحهای فرستاده شده به یمن شمالی داشته باشد و این کنترل بیشتر را میتوان با فرستادن
وسایل یدکی و مهمات به عربستان سعودی انجام داد و عربستان این قطعات یدکی و مهمات را برای یمن
شمالی انبار خواهدکرد.سعودیها بیان کردند که اـگر یک تغییرات نامناسب سیاسی در یمن شمالی به وجود
آید این سالحها احتماًال بر علیه آنها استفاده خواهد شد.
3ـ سیاست عربستان سعودی در قبال یمن شمالی یک سیاست بی ثبات بوده است .از یک طرف
میخواهند که یمن شمالی به اندازه کافی قوی باشد تا بتواند از خودش در مقابل یمن جنوبی دفاع کند و از
طرف دیگر نمیخواهند که زیاد قوی باشد که خودشان )سعودیها( را تهدید کند .سعودیها نسبت به میل و
عالقه یمن شمالی برای گفتگو با یمن جنوبی راجع به اتخاذ دو یمن مظنون میباشند .سفر وزیر امور
خارجه یمن شمالی به عدن و بغداد در اوائل این ماه و مالقات گزارش شده صالح رئیس جمهور یمن
شمالی با تبعیدهایی که تحت کنترل عدن میباشند ٬احتماًال باعث افزایش ترس سعودیها شده است.
4ـ سلطان ٬وزیر دفاع عربستان سعودی )مهره و عامل مرکزی و مهم در دفاع از سیاست دولتش در
قبال دویمن( اـگر متقاعدشود که صالح درحقیقت خیلینزدیک به یمن جنوبی شده است .ممکن است که با
ناراضیهای یمن شمالی همکاری کند تا رژیم صالح را ساقط کنند.
سند شماره

)1(41

تاریخ 16 :اوت  1979ـ  25مرداد 1358
به :مرکز جمع آوری خالصههای اطالعاتی
از :وزارت امور خارجه ـ واشنگتن ٬دی ـ سی
موضوع :خالصه اطالعاتی شماره  876ـ  16اوت 1979
)از پاراـگراف  1الی  14سری میباشد(.
1ـ عربستان سعودی :خطوط درگیری اعراب و اسرائیل .تحلیل سازمان سیا در اوایل اوت شامل
مطالب زیر میشود:
سعودیها کشمکش بین اعراب و اسرائیل را یک تهدید مستقیم برای امنیت ملی شان به شمار میآورند.
در نظر آنها ٬معطلی و درگیری اعراب مخصوصًا فلسطینیها ٬منبع بی ثباتی در منطقه میباشد که به طور
موفقیتآمیزی از جانب چپهای تندرو و شوروی تحمیل شده است .موافقتنامه صلح مصر با اسرائیل
فقط باعث افزایش قطب گرایی در جهان عرب شده است ٬و قدرت کشورهای تندرو مـثل عـراق را
استحکام بخشیده است ٬تا نقش بزرگتری را در منطقه بازی کنند.
2ـ اختالف و کشمکش بین اعراب و اسرائیل ”روابط ویژه“ بین ریاض و آمریکا را تهدید میکند.
سیاست خارجی سعودیها برای مدت زیادی بر دو رکن استوار بوده است .تضمین امنیتشان به وسیله
آمریکا و پشتیبانی از یک پیمان و یا توافق معتدل و وسیع بین اعراب .روابط نزدیک آمریکا با اسرائیل و
نقش واشنگتن در معاهده صلح ـکمپ دیوید ٬ریاض را وادار کرده است که از بین این دو منافع یکی را
 -1توضیح :قسمتهایی از سند که مربوط به موضوع )عربستان سعودی( نبوده و فاقد طبقهبندی و اهمیت است ٬ترجمه نشده است ـ م.
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انتخاب کند .سعودیها مکررًا احساس کردهاند که باید توافق بین اعراب را انتخاب کنند و این روابطشان را
با آمریکا فرسایش داده است.
3ـ سعودیها ٬اـگر جنگ دیگری بین اعراب و اسرائیل اتفاق افتد ممکن است که مستقیمًا داخل این
جنگ شوند .با توجه به اینکه سعودیها دیگر مثل اواسط سالهای دهه  70واحدهای نظامی در سوریه و
اردن ندارند ٬میترسند که اـگر جنگ دیگری اتفاق بیافتد ٬احتمال دارد که اسرائیل به تأسیسات نظامی آنها
در تبوک که نزدیک مرز اسرائیل است ٬حمله نماید.یک درگیری دیگر بین اعراب و اسرائیل باعثفشار
اعراب برای تحمیل یک تحریم نفتی علیه آمریکا خواهد شد و خطر نابودی کامل روابط ویژه واشنگتن و
عربستان را در بر خواهد داشت.
4ـ چیزی که در غرب به وسیله آن سعودیها شناخته میشوند وهویت داده میشوندبیتالمقدس است
و رهبران سعودیها برای مدت زیادی خواهان بازگشت قسمت شرقی بیتالمقدس به سیطره و کنترل
اعراب بودهاند .عالقه و اهمیت سعودیها به بیتالمقدس دارای یک اهمیت خاص بوده و عمیقًا احساس
میشود .موقعی که سادات رئیس جمهور مصر در نوامبر  1977به بیتالمقدس سفر کرد ٬زیر پا گذاشتن
اصول مذهبی نقش عمدهای در خشم و عصبانیت سعودیها نسبت به سادات ٬داشت.
5ــ صراحت سعودیها راجع به بیتالمقدس نشاندهنده این است که سعودیها خودشان را مدافع منافع
اسالم و ارزشهای اسالمی تصور میکنند .پادشاهی عربستان سعودی به عنوان یک بازوی متجدد نهضت
اسالمی اصالح طلب یعنی وهابیه ایجاد شد و از نظرایدئولوژیکی به روحانیت مسلمان یعنی علما نزدیک
میباشد .هر گونه حرکت در انظار عمومی که حاـکی از آن باشد که سعودیها نسبت به بازگشت بخش
عربنشین بیتالمقدس به زیرکنترل عربها سست و نرم شدهاند٬احتماًال باعث فشار از جانب علما خواهد
شد و ادعای حکومت را مبنی بر مشروع بودن پادشاهی تحت سئوال قرار خواهد داد.
6ـ علیرغم موضع سخت سعودیها در انتظار عمومی ٬نشانههایی موجود است که حکـایت از آن
مینمایند که الاقل بعضی از رهبران سعودی تشخیص دادهاند که شانس اینکه اسرائیل کنترل بخش عربی ـ
شرقی بیتالمقدس را به اعراب واـگذارد ٬کم است اعراب باید دنبال چیز دیگری باشد.
7ـاحتمال دارد که سعودیها از هر گونه موافقت نامهای راجع به بیتالمقدس که مورد قبول فلسطینیها
باشد ٬حمایت کنند .سعودیها معتقدند که فقط با کاهش فشار روی فلسطینیها میتوان خطر ٬تندروی و بی
ثباتی را کاهش داد.
8ــ رهبران سعودی متقاعد شدهاند که شرکت دادن سازمان آزادیبخش فلسطین در مذاـکرات صلح٬
قسمت عمدهای از سازمانهای فلسطینی را ٬از گروه اعراب تند رو و رادیکالی که هر گونه موافقتنامه را با
اسرائیل رد میکنند ٬خارج خواهد کرد .بدین طریق بار مشکل قبول مصالحه با اسرائیل از روی دوش
اعراب برداشته خواهد شد و به عهده خود فلسطینیها گذاشته میشود.
9ـ سعودیها ترجیح میدهند که ساحل غربی و نوار غره پایههای اصلی تشکیل یک کشور مستقل
فلسطینی باشند تا اینکه فلسطینیها یک هویت وابسته به اردن داشته باشند .ولی اـگر خود فلسطینیها
دومی را قبول کنند ٬عربستان سعودی هم آن را قبول خواهد کرد .سعودیها هیچ وقت کنترل اردن را روی
ساحل غربی قبل از  1967به رسمیت نشناختند و به طورمداوم از تصمیم کنفرانس رباط در سال ٬1974
ـکه اردن را از حق مذاـکره برای بازگشت ساحل غربی منع میکند حمایت کردهاند.
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10ـ پشتیبانی سعودیها از فداییان فلسطینی از اوائل دهه  60شروع شد .سعودیها از مهمترین منابع
مالی سازمان آزادیبخش فلسطین به ویژه گروه الفتح ٬یاسر عرفات ٬میباشند .پشتیبانی سـعودیها از
فلسطینیها مخلوطی از تعهد خالصانه به خاطر آرمان فلسطینیها و ترس از مبارزه خرابکارانه فداییان
فلسطینی علیه پادشاهی عربستان میباشند.
11ـ نکته مرکزی و مهم در روابط عربستان سعودی و فلسطینیها این است که بیشتر از 100/000
فلسطینی در پادشاهی عربستان زندگی میکنند .این افراد شامل کسانی هستند که مدت زیادی است در
زمینه طب ٬تدریس ٬تجارت و حرفههای ماهرانه در عربستان مشغول به کار میباشند .دستمزدفلسطینیها
در عربستان از همه افراد غیر عربی و عربهای عربستان بیشتر است وا ین موقعیتی است که ثبات رژیم در
ـگرو آن است .سعودیها تعداد فلسطینیهایی را که در صنعت نفت کار میکنند محدود کردهاند و مقامات
امنیتی بشدت مراقب فلسطینیهای مقیم عربستان میباشند.
12ـ ارتباط بین موضع عربستان در قبال جریانات صلح و تمایل آنها در عرضه نفت به غرب یک
ارتباط زیرکانه و پیچیده میباشد .سعودیها به خوبی آـگاهند که نیروی بازار از سال  1973نفوذ آنها را
روی آمریکا افزایش داده است و برای ایجاد فشار دیگر یک تحریم همه جانبه ضروری نیست .سعودیها
میتوانند به وسیله ٬عدم اقدام در مقابل افزایش تقاضا و یا عدم مقاومت در مقابل فشارهای مبنی بر
افزایش قیمت نفت ٬آمریکا را تحت فشار قرار دهند.
13ـ همزمان با این ٬سیاست نفتی عربستان تحت تأثیر عوامل دیگری غیر از مسئله صلح میباشد.
سعودیها باید احتیاجاتشان را به آمریکا در زمینه امنیت و روابط اقتصادیشان را با غرب ٬با میلشان برای
سیاست آینده آمریکا در مورد مسئله فلسطین متوازن کند .و یک رابطه موزونی بین این دو ایجاد نمایند.
14ـسعودیها به احتمال زیاد از نفوذ نفتیشان نه به عنوان تهدید ٬بلکه به عنوان یک عامل مشوق برای
آمریکا استفاده خواهند کرد تاپیشرفتی در زمینه صلح ایجاد کند .در ماههای آینده سعودیها درجستجوی
شواهدی خواهند بود که نشان دهد که مذاـکرات خود مختاری فعلی بین مصر و اسرائیل٬پایه و مبنایی برای
یک موافقتنامه رضایتبخش برای حل مسئله فلسطینیها باشد اما ریاض نسبت به این قضیه خـوشبین
نیست .موضع سازمان آزادیبخش فلسطین خیلی مهم است .اـگر فلسطینیها با نتیجه مـذاـکـرات خـود
مختاری فعلی مخالفت کنند ٬خیلی بعید است که سعودیها موضع فعلی شان را تغییر دهند.
21ـ )خیلی محرمانه( ـ سیاست نفتی عربستان سعودی .یک مقام عربستان سعودی در وزارت نفت به
مأمور سرکنسولگری آمریکا در تهران گفته است ٬که شرکت آرامکو به هدف  9/5میلیون بشکه در روز
رسیده است .وی گفته که ”سطح تولید فعلی تا زمانی که بازار آماده کاهش تولید باشدادامه خواهد داشت“
ضمنًا مطابق گزارش رویتر ٬شیخ یمانی کشورهای صنعتی را متهم کرده است که در مـورد کـاالها و
خدماتشان در قیمتها ما را مغبون میکنند .وی به هر حال از سیاست انرژی ـکارتر تقدیر کرد و گفت که
”محافل نفتی دقیقًا نگاه میکنند و منتظرند که ببینند کنگره تا چه حد در اجرای این برنامه با ـکارتر
همکاری میکند.
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سند شماره )(42
تاریخ 30 :اوت  1979ـ  8شهریور 1358
به :سفارت آمریکا ـ جده با اولویت 1109
از :وزارت امور خارجه ـ واشنگتن دی ـ سی
موضوع :نظریات یمانی درباره وضع انرژی در آینده
1ـ یمانی وزیر نفت سعودی در بیست و هشتم اوت ضمن بحث مفصلی با معاون وزارت امور خارجه
ـکوپر نظریات خویش را به شرح زیر ارائه داد.
2ـ یمانی پیش بینی کرده است که در بقیه سال ٬مازاد نفت طوری خواهد بود که با توجه به تولید
افزایش یافته ٬قیمت نفت در بازار سیاه کاهش مییابد .با وجود نزول وضع اقتصادی در کشورهای عضو
سازمان همکاری و توسعه اقتصادی و محدودیت تقاضای ناشی از آن در سال  ٬1980وی معتقد است که
افزایش تولید نفت خام در نتیجه افزایش تولید نفت دریای شمال و مکزیک سبب کاهش تقاضا در رابطه با
نفت اوپک خواهد گردید .وی معتقد است که چون بعضی از کشورهای تولید کننده نفت اوپک به دلیل
توسعههای مورد نیاز ٬الزم میدانند تا حد ممکن تولید نمایند ٬باالخره در اوپک به اتحاد د ر زمینه قیمت
نفت دست یافته خواهد شد).در تمام طول مباحثات خود٬یمانی از اظهار نظر پیرامون طرح تولید نفت
سعودی خودداری نمود(.
3ـ یمانی درباره مدت زمان بین سالهای 85ـ 1981اظهار نگرانی شدید نمود .طبق نظر وی در این
مدت اوپک به افزایش تولید دست نخواهد زد .وی خاطرنشان ساخت که آن دسته از کشورهای اوپک که
نیاز شدیدی به درآمد بیشتر دارند از قبیل اندونزی و نیجریه از نظر فنی در زمینه افزایش تولید با مشکالت
جدی روبرو هستند .ـکویت میخواهد تولید خود را به سطح  1/6میلیون بشکه در روز کاهش دهد.
دیگران نیز میخواهند تولید خود را محدود نمایند .ولی در این دوره کشورهای عضو سازمان همکاری و
توسعه اقتصادی در رابطه با بیکاری شدید دچار چنان مشکالتی خواهند بود که نمیتوانند به توسعه
اقتصادی دست یازند .به طوری که حتی میزان  2درصد افزایش در نیاز انرژی کشورهای عضو سازمان
همکاری و توسعه اقتصادی سبب به وجود آمدن مشکالت بسیار جدی خواهد شد .البته روشهای آسانی
جهت حفظ انرژی وایجاد منابع جایگزین به وجود خواهد آمد ٬ولی تا سال  1985وپس از آن تغییرجدی
در زمینه منابع انرژی پیدا نخواهد شد .با این وصف یمانی خاطرنشان ساخت که در صورتی که به اهداف
اجالس توکیو دست یافته شود ما قادر خواهیم بود تا سال  1985بدون ایجاد محدودیت جدی در بازار
برنامهها را به پیش ببریم.
4ـ یمانی تأـکید نمود که این ارزیابی بر اساس این احتمال است که شرایط کشورهای تولید کننده نفت
اوپک به صورت کنونی باقیمانده و خصوصًا نفت ایران دچار نقصان و کاهش شدید نشود .در این جا وی
نگرانی زیادی ابراز داشت چون مطمئن نیست که ایران بتواند بدون کمک خارجی سطح تولید خود را حفظ
ـکند و در این باره که کاهش  400/000بشکه در روز از نفت ایران مربوط به وضع بد آب و هوا یا خلیج
فارس باشد ٬اظهار شک و بدبینی نمود.
5ــ یمانی تأـکید نمود که در این دوره بین سالهای  1981تا  1985ضرورت دارد که قیمت نفت به
تدریج و با دقت افزایش یابد .این کار برای محدود کردن تقاضا بسیار ضروری بوده و سبب جلوگیری از به
وجود آمدن شکافهای تولیدی شده ٬محرکههای اقتصادی را جهت یافتن منابع جایگزین ایجاد خواهد
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نمود.
6ـ یمانی در بیانات خودتأـکید نمود که تااواسط  1980آمریکا ودیگرمصرف کنندگان عمده نفت باید
از اقتصاد متکی به نفت کناره گرفته منابع دیگر انرژی را به کار گیرند .وی نسبت به برنامه انرژی رئیس
جمهور و نیز به وضع مالیات بر منافع بادآورده و بودجه اختصاصی در زمینه انرژی اظهار عالقه نمود.
7ـ معاون وزیر خارجه ـکوپر در ضمن گفتگو خاطرنشان ساخت که شوروی نیز در زمینه نفت در بازار
بینالمللی پیشرفتهایی نموده است و اینکه مصرف شوروی خیلی بیشتر از تولید نفت آن بوده و گمان
میرود که شکاف تولیدی به 3ـ 1میلیون بشکه برسد و این در حالی است که شوروی نیز در زمره یکی از
ونس
واردکنندگان مهم نفت درمیآید.
سند شماره )(43
تاریخ 7 :سپتامبر  1979ـ  16شهریور 1358
به :سفارت آمریکا ـ اورشلیم
از :مرکز اطالعات آمریکا ـ واشنگتن دی .سی
موضوع :متن مصاحبه مطبوعاتی نماینده کنگره آسپین در  4سپتامبر
آغاز متن
بنا به گفته آسپین سعودیها حریصانه به خریدهای نظامی دست زدهاند.
واشنگتن دی ـ سی ـ نماینده کنگره ٬آسپین امروز اظهار داشت که ٬پس از سقوط شاه ٬عربستان
سعودی با انعقاد قراردادهای زیاد به خرید بیش از نیمی از برنامه فروش نظامی خارجی مبادرت ورزیده
است.
آسپین گفت” :عربستان سعودی یازده برابر بیشتر از دومین مشتری بزرگ نظامی خرید میکند“ .وی
اضافه کرد” ٬از زمان سقوط شاه در فوریه گذشته ٬پنتاـگون قراردادهایی را امضاء کرده است که طبق آنها
 6/3میلیون دالر کاال و خدمات نظامی قید شده در برنامه فروش نظامی خارجی را به فروش برساند ” .از
این رقم عربستان سعودی خواستار  3/7میلیون دالر یا  58درصد کل فروش جهانی شده است“.
در شش سال قبل از سقوط شاه ٬ایران در سرفهرست مشتریان سه ساله دوم و عربستان سعودی در سر
فهرست سه ساله اول پنتاـگون قرار داشت .آسپین خاطرنشان ساخت که هیچ یک از کشورها تاـکنون
نتوانسته است به خرید بیش از نیمی از فروشهای نظامی خارجی در یک سال مبادرت ورزد.
آسپین گفت ”در مورد این ارقام دو دلیل نگران کننده وجود دارد“.
اول اینکه ٬بسیاری از مردم سالها فکر میکردند که برنامه توسعه مطلبی سعودی نوعی عملیات علیه
توسعهطلبی ایران بوده است ٬چون سعودیها نمیتوانستند خود را فراموش شده بینند .طبق این نوع تفسیر
و برداشت ٬میزان خرید سعودیها باید کم شود ـ ولی این طور نیست.
”دوم اینکه ٬بادر نظر گرفتن عکس العمل شدید عربستان سعودی در رابطه باقراردادهای ـکمپ دیوید٬
تداوم خودسازی سعودی این فکر را پیش میکشد که شاید ریاض اسرائیل را هدف گرفته است“.
ارقامی که آسپین در مورد فروش سالحها از زمان انقالب ایران نشان میداد ٬درنتیجه مقایسه صورت
ـکامپیوتری فروش  16اوت و صورت کامپیوتری فروش  22فوریه یعنی کمی بعد از سقوط رژیم شاه به
دست آمده است .صورتهای کامپیوتری توسط آژانس کمکهای امنیتی دفاعی در اختیار وی قرار داده
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شدهاند.
در همان سال اسرائیل به عنوان خریدار سالح در رتبه چهارم قرار داشت .ولی ایران سالحی نخریده
بود .آسپین گفت”:عظمت قراردادهای عربستان سعودی زمانی معلوم میشود که مـتوجه شـوید کـه
بزرگترین مشتری پس از سقوط شاه یکی از آژانسهای پیمان ناتو بود ٬که فقط خواستار خرید  5درصد از
ـکل برنامه شده بود .در صورتی که عربستان سعودی  11برابر دومین مشتری بزرگ آمریکا خرید کرده
است“.
آسپین گفت” :باید به یادداشت که بسیاری از این برنامههای نظامی مدتها طول خواهد کشید تا تکمیل
ـم
شوند .بنابراین شاید عنصر یا انگیزهای در.........این سند ناتمام است“
سند شماره )(44

طبقهبندی :سری
تاریخ 15 :سپتامبر  79ـ  24شهریور 58
به :وزارت امور خارجه ـ واشنگتن دی ـ سی با حق تقدم
از :سفارت آمریکا ـ ظهران
موضوع :بنابه گزارشات رسیده دولت عربستان سعودی گاردهای ملی خود را به بحرین میفرستد
1ـ )تمام متن سری است(
2ـ تاجر سعودی در حضور مقام پلیس در  14سپتامبر به مقام کنسولی گفت که عربستان سعودی 500
تن از گاردهای ملی خود را به بحرین فرستاده است تا به دولت بحرین در برقراری نـظم در بـرابـر
ناآرامیهای ایجاد شده توسط شیعیان کمک نمایند.
3ـ زمانی که مقام کنسولی از وی سؤال کرد که آیا دولت عربستان سعودی در مورد شیعیانی که در
ایالت شرقی عربستان سعودی سکنی دارند ٬نگرانی ندارد ٬وی پاسخ خود را در قالب ابراز تنفر سعودی
علیه این اقلیت بیان داشت.
لینداستروم
4ـ آیا سفارت آمریکا در منامه این گزارش را تأیید مینماید؟
سند شماره )(45

طبقهبندی :سری
تاریخ 16 :سپتامبر  79ـ  25شهریور 58
به :وزارت خارجه ـ واشنگتن دی ـ سی با حق تقدم
از :سفارت آمریکا در منامه )بحرین(
موضوع :بنابه گزارشات ٬دولت عربستان سعودی ٬گارد ملی خودش را به بحرین میفرستد
مرجع :ظهران 1466
1ـ)سری( ـ نه ما و نه سفارت انگلیس تاـکنون هیچتأییدیهای مبنی برارسال گارد ملی دولت عربستان
سعودی به بحرین دریافت نکردهایم .در طی تظاهراتی که در اواخر اوت روی داد ٬شایعات قوی وجود
داشت که حدود  2هزار پلیس عربستان سعودی برای کنترل اوضاع به بحرین وارد شدهاند ٬ولی تاـکنون
هیچ گونه اثری از آنها پیدا نشده است.
2ـ )سری(ـ نظریه ـ ضمناینکه سعودیها شدیدًا به ثبات بحرین عالقمند میباشند و همچنین مایل به
جلوگیری از افزایش ناآرامیهای شیعی در استانهای شرقی میباشند ٬ولی به نظر ما دولت بحرین از تقاضا
ـکردن از عربستان سعودی برای کمک برای حفظ نظم در بحرین شدیدًا اـکراه دارد مگر در موقعی که اوضاع
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خیلی وخیم باشد ٬و بهطور وضوح در مورد اخیر اینگونه نبوده است )یعنی اوضاع زیاد وخیم نبوده است
ـم(.
سند شماره )(46

طبقهبندی :خیلی محرمانه
تاریخ 20 :سپتامبر  79ـ  29شهریور 58
به :سفارت آمریکا قاهره ٬با اولویت
از :سفارت آمریکا ـ جده
موضوع :عربستان سعودی از خلوص اسالمی خود دفاع میکند.
1ـ )طبقهبندی نشده( سرمقاله روزنامه عربی زبان المدینه در تاریخ  19سپتامبر چنین مینویسد”.
مطبوعات مصر ادعا میکنند“ )توضیح بیشتری داده نشده است( که یک نهضت افـراطـی مـذهبی در
عربستان سعودی پدید آمده است.المدینه ضمن نقد این گزارش مینویسد که هیچ یک از کشورهای دیگر
مانند عربستان سعودی در حفظ تمامیت و تبلیغ اسالم کوشا نبودهاند .خود حکام مصر نیز فرایض اـکید
اسالمی را به جا نمیآورند و حتی ایران نیز صد در صد مانند عربستان سعودی اسالمی نیست .مطبوعات
مصری باید از اینگونه ادعاهای خود دست بردارند.
2ـ )خیلی محرمانه( اظهار نظر :مذهب به خصوص پس از وقایع ایران ٬برای سعودیها یک مسئله
حساس شده است .در اینجا عکس العملی که نسبت به یاوه گوئیهای مصر در مورد مذهب نشان داده
میشود ٬بسیار شدیدتر و تندتر از عکس العملی است که نسبت به بیانات سادات و یا مطبوعات مصر در
مورد نابکاریهای سیاسی و یا فساد سعودی ابراز میگردد .در طول مشاجرات سعودی و مصر این اولین
باری است که سعودیها از مصر خواستهاند که خفه شود) .پایان اظهارنظر(.
3ـ)خیلی محرمانه(جهت رؤیت قاهره :بسیارممنون خواهیم شد اـگر بتوانیداطالعات بیشتری درباره
ـگزارش مطبوعات مصری پیرامون افراطیون مذهبی و یا مخالفین موجود در عربستان سعودی برای ما
وست
بفرستید.
سند شماره )(47

طبقهبندی :خیلی محرمانه
تاریخ 20 :سپتامبر  79ـ  29شهریور 58
به :وزارت امور خارجه واشنگتن دی ـ سی
از :سفارت آمریکا ـ جده
موضوع :فروش نفت خام در بازار سیاه
1ـ )خیلی محرمانه ـ تمام متن(
2ـ مطالب زیر متن تلگرام ظهران  1461است که برای اطالع آدرسهای فوق الذکر تکرار می شود.
3ـ در تاریخ  11سپتامبر مأمور اقتصادی سفارت همراه با مأمور گزارش نفت سـفارت مـالقات
دوستانهای با حیدر هرزوهلل معاون وزارت نفت داشتند .در طی این مالقات با استفاده از نکاتی که از
تلگرام مرجع تهیه شده بود راجع به نگرانی آمریکا در مورد افزایش قیمت نفت در بازار سیاه صحبت شد و
به هرزوهلل گفته شد که به سفرای آمریکا درپایتختهای کشورهای اوپک نیز دستور داده شده است ٬تا راجع
به این موضوع با دولتهای میزبان خودشان صحبت کنند .ما به این موضوع نیز اشاره کردیم که راجع به این
موضوع تاـکنون با مقامات عربستان سعودی صحبت نکردهایم ٬چون میدانیم که تمام نفت عربستان
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سعودی به وسیله آرامکو فروخته میشود و فروش نفت بر مبنای قراردادهایی استوار است .به هر حال
احساس میکنیم که وزارت نفت عربستان باید از این موضوع در قبال سایر دولتهای اوپک با اطالع باشد.
4ـ هرزوهلل اشاره کرد که مقصر اصلی کشورهای دیگر حوزه خلیج میباشند ٬مخصوصًا عراق و
همچنین ایران ٬ـکویت ٬قطر و احتماًال امارات متحده عربی .او نمیدانست و یا نمیخواست بگوید که چه
مقدار از نفت در بازار سیاه بفروش میرسد .او گفت که افزایش قیمت در بازار سیاه میتواند به دو دلیل
باشد ٬یکی اینکه فورًا بعد از هر کنفرانس اوپک هر یک از اعضا سعی میکند که نشان دهد که بر طبق آنچه
ـکه در کنفرانس توافق شده عمل میکند .بااین حال اولین تانکر که پر شد و حرکت کرد دومی به سوی بازار
سیاه حرکت میکند.
5ــ هرزوهلل بعضی از تقصیرات را نیز به گردن کمپانیهای نفتی غربی انداخت که به خاطر ترس از یک
افزایش دیگر قیمت اوپک نفتها را انبار میکنند.او پرسید که آیا این موضوع راهم با دولتهای مصرف کننده
نفت مطرح میکنیم یا خیر .در جواب گفتیم که ما با آنها در تماس بودهایم و در تماس نیز خواهیم بود.
6ـ هرزوهلل گفت که وی یک یادداشتی شامل آنچه که ما گفتهایم به زکی یمانی وزیر نفت خواهد
فرستاد.
7ـ موقعی که ما راجع به شایعه برپایی یک کنفرانس مخصوص در پاییز امسال سؤال کردیم هرزوهلل
جواب داد که عربستان سعودی مخالف برپایی هر کنفرانسی قبل از دسامبر میباشد .و میگفت که زکی
یمانی به سایر کشورهای عضو اوپک گفته است که اـگر چنین کنفرانسی برگزار شود وی در این کنفرانس
شرکت نخواهد کرد.
8ــ در جواب سؤال دیگر ٬هرزوهلل گفت که آرامکو به تولید  9/5میلیون بشکه نفت در روز ادامه داده
است که از این مقدار حدود  9میلیون بشکه آن به صورت نفت خام صادر میشود و تمام بقیه آن در
پاالیشگاه برای مصرف داخلی تصفیه میشود.
9ـ هرزوهلل راجع به نتیجه مرافعه اوپک و  AIMاظهار عالقه کرد و خواهش کرد موقعی که درباره این
موضوع تصمیم گرفته شد ٬یک کپی از این تصمیم را برای وی بفرستیم .او مخصوصًا میخواست بداند که
آیا هیچکدام از کشورهای عضو اوپک در دادگاه حاضر شدهاند و نقش گروههای آمریکایی که در نقش
 AM/CACURIAEظاهر شدند چه بوده است .هرزوهلل که فلسطینی االصل است اظهار کرد که ظاهرًا به
وسیله بعضیها در آمریکا منافع آمریکا در دنیای عرب بهتر درک میشود و نفت جزو منافع مهم آمریکا در
جهان عرب میباشد.
سند شماره )(48

خیلی محرمانه
تاریخ 24 :سپتامبر  79ـ  2مهر 58
به :وزارت امور خارجه واشنگتن دی ـ سی
از کنسولگری آمریکا ـ ظهران
موضوع :تولید نفت عربستان سعودی و نمای قیمت نفت اوپک
1ـ )خیلی محرمانه ـ تمام متن(
2ـ حیدر هرزوهلل ٬معاون وزارت نفت ٬در مالقاتی که در تاریخ  24سپتامبر در دفتر وزارتخانه در
استان شرقی روی داد به من گفت که از یمانی وزیر نفت ٬دستوری مبنی بر کاهش تولید نفت آرامکو در ماه
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آینده به سطح معمولی  8/5میلیون بشکه در روز دریافت نکرده است .وی گفت در غیاب چنین دستوری
دلیلی وجود ندارد که از آرامکوخواسته شود که تولید نفت را از سطح تولید موقت فعلی  9/5میلیون بشکه
ـکاهش دهد.
نظریه :هر چند هرزوهلل به طور وضوح نگفت که این مقدار موقت سطح تولید )9/5میلیون بشکه( نیز
در سه ماهه چهارم ادامه خواهد داشت ٬ولی از لحن گفتههایش این طور معلوم بود که وی راجع به این
موضوع مطمئن است.
3ـ با وجود تصور ادامه تولید آرامکو در سطح فعلی ٬هرزوهلل راجع به اینکه افزایش قیمت نفت در
ـکنفرانس دسامبر اوپک غیرقابل اجتناب باشد .نگران بود .وی گفت که حداقل  10درصد نفت تولید شده
به وسیله اوپک )مخصوصًا از عراق٬ـکویت٬ایران٬دبی و نیجریه( و مقداری هم از نفت لیبی که ما اطالع
نداریم به قیمتی باالتر از قیمت تعیین شده اوپک به فروش میرود ٬حتی در بسیاری مواقع به قیمت بازار
آزاد )یا بازار سیاه( به فروش میرود ٬او پرسید حاال موقعی که عراقیها صورتحساب ومدارک فروش نفت
به اـگزون و سایر کمپانیهای بزرگ نفتی را به قیمت بازار آزاد به ما نشان میدهند .آیا باز هم میتوانیم با
عراقیها در کنفرانس دسامبر اوپک بحث کنیم که اوضاع عرضه و تقاضا اجازه افزایش قیمت نـفت را
نمیدهد؟ البته این مقدار زیاد به این بستگی دارد که توازن فعلی بین عرضه و تقاضا حفظ شود .هرزوهلل
معتقد بود که به طور مثال اـگرخداتصمیم بگیرد که یک زمستان سخت و یایک زمستان زودرس دراروپا و
آمریکا باشد و بنابراین خیلی مشکل خواهد بود که بتوان از یک افزایش زیاد قیمت نفت در کنفرانس
اوپک جلوگیری نمود.به هر حال عربستان سعودی سعی خود را خواهد کرد تا قیمتها را در سطح فعلی
نگهدارد تا از خطرات و زیانهای بیشتر به اقتصاد جهانی جلوگیری نماید.
4ـ تذکر راجع به سابقه این موضوع :هرزوهلل مشاور عالی زکی یمانی در اموراوپک میباشد و در تمام
لینداستروم
ـکنفرانسهای مهم اوپک همراه وی میباشد.

از :سفارت آمریکا ـ جده
مرجع :لندن 18961

سند شماره )(49
تاریخ 27 :سپتامبر  1979ـ  5مهر 1358
به :وزارت امور خارجه واشنگتن دی .سی .با حق تقدم
موضوع :امنیت خلیج

1ـ )خیلی محرمانه ـ تمام متن(
2ـ اسماعیل الشورا مدیر امور اعراب در وزارت خارجه به مأمور سیاسی کنسولی در تاریخ 25
سپتامبر گفت که یوسف العلوی ٬معاون وزارت خارجه عمان به طور غیر مترقبه در تاریخ  20سپتامبر به
عربستان سعودی سفر کرده است تا راجع به امنیت خلیج گفتگو کند .علوی گفت که عمان معتقد است که
امنیت خلیج وتنگه هرمز محتاج به همکاری عمان ٬عربستان سعودی و کشورهای منطقه خلیج و حمایت
قدرتهای غربی از قبیل آمریکا ٬انگلیس و آلمان غربی ٬میباشد .وی تحقیق و گزارش امنیتی راجع به تنگه
هرمز را ارائه داد که نشان میداد که بزرگترین خطر وتهدید برای تنگه ٬مین گذاری میباشد و از عربستان
سعودی خواست که کشتی مین جمع کن تهیه کند.
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3ـ شاهزاده سعود گفت که عربستان ترجیح میدهد که برای امنیت خلیج ٬بین کشورهای حوزه خلیج
همکاری باشد و دخالت نیروهای خارجی در این همکاری ٬اوضاع دنیای عرب راپیچیدهتر خواهد کرد و
موجب انتقاداتی از جانب سایر کشورهای عرب خواهد شد .وی گفت که دولت عربستان سعودی گزارش
امنیتی را مطالعه خواهد کرد و تقاضای عمان را برای مین جمع کن ٬بررسی خواهد نمود.
4ـ علوی گفت که همکاری با عربستان سعودی ٬بحرین ٬امارات متحده عربی ٬قطر و احتماًال ـکویت
مطلوب میباشد .او فکر نمیکند که همکاری ایران در این زمینه مقدور و مطلوب باشد و عراق فقط باعث
وست
سر و صدا و هیاهو خواهد شد.
سند شماره )(50

طبقهبندی :خیلی محرمانه
تاریخ 9 :اـکتبر  1979ـ  17مهر 1358
به:وزارت امور خارجه واشنگتن دی ـ سی ـ فوری 7583
از :سفارت آمریکا ـ جده
موضوع :تولید نفت عربستان سعودی
1ـ )طبقهبندی نشده( روزنامههای امروز اعالمیهای جدی از طرف عبدو یمانی وزیـر اطـالعات
عربستان سعودی انتشار دادهاند که حاـکی از آن است که عربستان سعودی بر خالف گزارشات مطبوعات
خارجی در نظر ندارد به افزایش تولید خود تا پایان فصل کنونی خاتمه دهد .یمانی این گزارشات را کامًال
بی اساس خواند و اعالم داشت که در این زمینه هنوز تصمیمی اتخاذ نشده است.
2ـ )محرمانه( این موضوع با بیانیه اـکتبر وزیر امور خارجه شاهزاده سعود در وال استریت ژورنال مبنی
بر اینکه عربستان سعودی در نظر ندارد به تولید نفت اضافی پس از یکم ژانویه ادامه دهد کامًال متناقض
نیست .استفاده از بیانیه رسمی عمومی نشانگر این است که ولیعهد فهد بسیار مایل است تصمیمات مربوط
وست
به قیمت و تولید نفت را در اختیار خود داشته باشد .به تلگرام جداـگانهای در این مورد رجوع شود.
سند شماره )(51

طبقهبندی :سری
تاریخ 10 :اـکتبر  1979ـ  18مهر 1358
به :وزارت امور خارجه واشنگتن دی ـ سی .با حق تقدم
از :سفارت آمریکا ـ جده
موضوع :مالقات با شاهزاده فهد ـ  2اـکتبر 79
1ـ تمام متن سری
2ـ خالصه مطلب در تلگراف مرجع فرستاده شده است.
3ـ سفیر وست به همراه سفیر فردریک چیپین که از آدیسابابا آمده و از جده دیدن میکند و همچنین
عیسی صباغ رایزن ویژه ٬روز دوم اـکتبر با شاهزاده فهد در ساعت  22/30در دفتر فهد در جده مالقات
ـکردند.
4ـاتیوپی .شاهزاده فهد به سفیر چیپین خیر مقدم گفت و از اوخواست تا مختصری درباره اوضاع اخیر
در اتیوپی گزارش دهد .او به طور اخص به این عالقمند بود که درباره میزان پشتیبانی عموم از رژیم
منگیستو هایله ماریام بداند .سفیر چیپین تحوالت اخیر اتیوپی را تشریح کرد و تأـکید کرد که چگونه
بیعالقگی هایله سالسی نسبت به مشکالت کشور راه را برای اینکه کمونیستها امور را به دست بگیرند
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هموار کرده است .رژیم کنونی ظاهرًا از اندکی پشتیبانی در جنوب کشور برخوردار است که در آنجا
اصالحات ارضی ٬کشاورزان را به خود جلب کرده است ٬ولی در مرکز و شمال کشور رژیم منگیستوهایله
ماریام از پشتیبانی کمتری برخوردار است به ویژه از سوی طبقه متوسط روشنفکر.
فهد گفت عالقه او نسبت به اتیوپی جنبه صرفًا علمی ندارد ٬بلکه بر اساس نزدیکی شاخ آفریقا به شبه
جزیره عربستان و انعکاسهای صحنه سیاسی اتیوپی ٬سومالی ٬اریتره و سودان بر تحوالت در عربستان
سعودی ومنطقه خلیج است .فهد تاریخچه تحوالت اخیراتیوپی رااز نظر گاه عربستان سعودی مورد بحث
قرار داد و گفت که امپراطور مرتکب اشتباهاتی از لحاظ توجه و عدم توجه شده بود ٬ولی آنهایی که
نیکوکاران او بودندمیتوانستند او را متقاعد کنند تا اوضاع را ترمیم کند ٬به ویژه در مورد شرایط سختی که
ناشی از خشکسالیهای شدید بود.
6ـ سپس شاهزاده فهد نقل کرد که چگونه قبل از سقوط امپراطور او مشکالت هایله سالسی را با
نیکسون رئیس جمهور وقت و راجرز وزیر امور خارجه وقت مورد بحث قرار داده و آنها پرسیده بودند که
آیا عربستان سعودی میتوانست ٬از لحاظ مالی کمک کند .ولی عربستان سعودی نمیتوانست در این
مورد کمک کننده باشد و آن به علت مبارزه اتیوپی علیه اریتره ایها بود .متأسفانه غرب و ایاالت متحده نیز
ـکاری نکردند ویک راه گشودهای را برای شورویها و متفقین آن باقی گذاشتند تا با قائم مقام خود ٬ـکوباییها
وارد شوند .فهد همچنین درباره نتیجه وعده ـکارتر برای کمک در حل مسئله صحرای اوگادن سؤال کرد.
فهد یادآوری کرد که چگونه در سال  1978به پیشنهاد ـکارتر زیاد باره رئیس جمهوری سومالی را متقاعد
ـکرده بود ٬تا علنًا پذیرش انجام یک همه پرسی به سرپرستی سازمان ملل متحده را در مورد اهالی صحرای
اوگادن اعالم بدارد .هر چند زیاد باره آمادگی خود را برای پذیرفتن نتایج یک چنین همه پرسی اعالم
داشته بود .معذالک ظاهرًا ایاالت متحده آمریکا عالقه خود را نسبت به سومالی از دست داده بود .فهد از
این بیم داشت که در نتیجه سهل انگاری ٬ایاالت متحده آمریکا ممکن است ٬سومالی را از دست بدهد.
7ـ ایران و تهدید کمونیسم.
شاهزاده فهد گفت تحوالت در ایران مانند تحوالت در اتیوپی ممکن است بـه عـنوان نـمونهای
بیعالقگی ظاهری ایاالت متحده یا ناتوانایی آن تلقی شود ٬فهد گفت“ ”به جای آنکه شما شاه را تحت
فشار قرار دهید تا افکار واقدامات خود را با اوضاع روز تطبیق دهد ٬تا بدین ترتیب بتواند فرش را از زیر
پای مبلغین کمونیست بکشاند .او را رها کردید تا برود “.فهدادامه داد که”به عقیده ما )امام ـ م(خمینی یک
آلت دست است ٬هر چند از چنین چیزی آـگاهی ندارد یا آن را نمیپذیرد .کمونیستها نقشههای خود را با
نظم وترتیب دنبال میکنند .ابتدامیخواستند که مقاومتهای خیابانی را به میان بکشند و سپس اندیشمندان
میهن پرست را تا بتوانند با آنها و با نتیجه بیشتر و کارایی بیشتر سرو کار داشته باشند .نگاه کنیدببینید که در
ایران چه چیزی اتفاق افتاده است.
آنها گل سر سبد جامعه خود را کشتهاند .بهترین مغزها در دستگاه نظامی و حرفههای دانشگاهی و
خدمات مدنی همه یا اعدام شده و یا ناـگزیر تبعید شدهاند .این اقدامات و کشتار وحشیانه هیچ گونه
ارتباطی با اسالم ندارد که پرچم آن به طور تصنعی در ایران به اهتزاز درآمده است.
شاهزاده فهد سپس پیش بینی کرد“ به زودی شاید ظرف چند ماه آینده )امام( خمینی از میدان بدر
خواهد رفت و ایران اتیوپی دیگری خواهد شد که به توسط کمونیستهایی که از سوی مسکو در آنجا نشانده
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شدهاند ٬رهبری خواهد شد” .شاهزاده فهد اظهار تأسف کرد که ایاالت متحده برای مقابله با تهدیدهای
ـکمونیستی در منطقه کاری نمیکند .فهد سپس خاطرنشان ساخت که ایران ٬بحرین و ـکویت و سـایر
ـکشورهای عربی را در خلیج تهدید میکند.در حالی که حتی یک کلمه هشدار از جانب ـکارتر برای دادن
اطمینان به کشورهای ضعیفی مانند بحرین ادا نشده است و حتی دوستان آمریکا نیز در این منطقه و در
اطراف و اـکناف جهان کاری نکردهاند “.فهد گفت ”سه چهارم رژیمهای عرب در واقع با شما هستند“ آنها
همه در انتظارند و امیدوارند که دولت نیرومند و عاقل واخالقًا راستگرای آنها یعنی ایاالت متحده این پیام
را به صدای بلند و روشنی ابالغ کند:ایست کافی ٬کافی است .ما و همه مردم درستکار دنیانمیتوانیم دست
روی دست گذاشته و ناظر آن باشیم که قانون جنگل حکمروایی کند” .هم اـکنون اتیوپی ٬افغانستان٬ایران و
جمهوری دمکراتیک خلق یمن در مقابل فشار شوروی فرو میریزند “.فهد از اینکه پاـکستان در مرحله
بعدی باشد نگران است .وی گفت عربستان سعودی نزدیک شدن شعلههای آتش را از مدتها قبل دیده و به
ایاالت متحده آمریکا هشدار داده بود ٬ولی هشدارها و نداهای عربستان سعودی به گوشهای ناشنوا
برخورد کرده است.
8ــ ـکوبا و پاسخگویی ایاالت متحده به رخنه گریهای شوروی:
در پاسخ به نطق یک ساعته ولیعهد ٬سفیر وست تأـکید کرد که ایاالت متحده در واقع روش تندی را
برای مقابله با تهدیدهای شوروی اتخاذ کرده است و سفیر به عنوان مثال خاطرنشان ساخت که سفارت
آمریکا همان روز نسخهای از نطق پرزیدنت ـکارتر را درباره حضور نیروهای رسمی شوروی در ـکوبا
تسلیم کرده است .رئیس جمهور خواسته است که ما یک نسخه از این نطق را قبل از تسلیم آن به شاهزاده
فهد تقدیم کنیم ٬ولی به علت گرفتاریهای ولیعهد در آن روز ٬نتوانستیم به چنین کاری موفق شویم.
فهد در پاسخ پذیرفت که نطق رئیس جمهور درباره ـکوبا همان نوع پاسخ گویی است بر ماجراجوییهای
شوروی که عربستان سعودی از آن قدردانی میکند .سفیر ادامه داد که خیلیها هستند که میکوشند بذر
عدم اعتماد بین ایاالت متحده و عربستان سعودی بیافشانند .عدهای هستند که میخواهند چنین وانمود
ـکنند که ایاالت متحده آماده نیست تا به کمک متفقین و دوستان خود بشتابد ٬ولی این موضوع اهمیت دارد
ـکه بیاد داشته باشیم که هنگامیکه عربستان سعودی در نتیجه تهاجم یمن جنوبی به یمن شمالی ٬احساس
خطر میکرد ایاالت متحده به همه تقاضاهای عربستان سعودی لبیک گفت و همین پاسخ ما به مناسبت
اوضاع یمن باید نشانه مثبتی از این باشد که ایاالت متحده در زمان نیاز ٬دوستان خود را رها نمیکند و این
همچنین یک اخطار روشنی برای بقیه جهانیان درباره تعهد ایاالت متحده نسبت به عربستان سعودی و
امنیت آن در قبال تهدیدهای خارجی و نسبت به پاسخگوییهای ایاالت متحده است.
و اما درباره پاسخگوییهای ایاالت متحده نسبت به تحوالت ایران و اتیوپی سفیر وست خاطرنشان
ساخت که برای ماپشتیبانی ازرژیمهایی که با کشمکشهای بزرگ درونی روبرو هستند بسیار دشوار است
زیرا در چنین صورتی وانمود خواهد شد که ایاالت متحده در امور داخلی این رژیمها بدون جهت مداخله
میکند .سفیر وست به شاهزاده فهد یادآوری کرد که اعراب در این مورد به طور خاصی حساسیت نشان
میدهند .عربستان سعودی در تأیید این مطلب که ایاالت متحده میتواند از دوستان ما پشتیبانی کند٬
بدون اینکه این پشتیبانی اسباب زحمت یا نتیجه معکوس داشته باشد ٬اغلب کمک کننده بوده است.
ایاالت متحده از این پشتیبانی درگذشته قدردانی کرده و امیدوار است که شاهزاده فهد همچنان به ما کمک
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ـکرده و پشتیبانی مورد نیاز دوستان ما را در منطقه بدون اینکه چندان جلب توجه کند ٬ادامه دهد.
9ـ اظهار نظر :روز بعد )پنج اـکتبر( شاهزاده فهد عیسی صباغ رایزن را نزد خود احضار کرده و مراتب
زیر را به او گفت” :یادتان هست سفیر وست درباره نطق ـکارتر چه گفت؟ خوب .من آن موقع نمیخواستم
همه شما را در حضور همکارتان سفیر چیپین دچار زحمت کنم ٬ولی میخواستم چیزی را که اـکنون
میگویم اضافه کنم و آن اینکه اـگر این نطق دکترین شماره یک ـکارتر است آنگاه ما دکترین شماره دو را
برای منطقه خود الزم داریم ویقینًا رئیس جمهور شما و مردم شمامیدانند که در حالی که چند هزار سرباز
شوروی که در نزدیکی فلوریدا قرار گرفته مورد تحمل حکومت ایاالت متحده نیستند ٬حضور شوروی که
ـگلوی ما را همین جاگرفته وتهدید به مسدود کردن شاهراه منافع حیاتی شما و ما میکند باید الاقل مستلزم
یک موضعگیری محکم و قاطع و بدون ابهام باشد .بدین مناسبت به واشنگتن این ضرب المثل عربی را
یادآوری کنید ٬که شمردن ضربههای شالق یک چیز است ٬ولی احساس آن یک چیز دیگری است“.
پایان اظهار نظر.
10ـ مسئله فلسطین و صلح خاورمیانه .فهد بار دیگر نظر قاطع حکومت عربستان سعودی را تکرار
ـکرد که هر گونه به اصطالح راه حل اختالف اعراب و اسرائیل که مشارکت و موافقت فلسطینیها را همراه
نداشته باشد ٬موفق نخواهد شد .او تأـکید کرد که ما از طریق سادات از اعراب بیش از آنکه اسرائیلیها حتی
به خواب دیده باشند اطالع داریم :شرافت و پذیرفتن فلسطینیها به عنوان یک دولت در داخل این منطقه٬
ولی اسرائیلیها همچنان به سبک خودشان وفا دارند و میخواهند بچاپند و بچاپند و بچاپند .آنها ابتدا
درباره ادامه و در واقع افزایش احداث آبادیها در کرانه باختری اصرار میورزند و اـکنون آنها زمین بیشتری
از اعراب میخواهند که ظاهرًا از طریق خرید باید انجام بگیرد .آیا این حرص و آز اسرائیل میتواند به
حسن نیت اعراب منجر شود؟ آیا اسرائیلیها تنها به سازش با سادات عالقمند هستند و بقیه اعراب به
جهنم؟ آیا ایاالت متحده از این امر چشم پوشی میکند؟ آیا شما به جز اظهار تأسف از آنچه بگین میکند
ـکار دیگری انجام نمیدهید .ما به شما اطمینان میدهیم که بگین قلدر تنها به صدایی گوش فرا میدهد که
نشاندهنده آن است که ناطق ٬قدرت اراده و ادراـک و شهامت اعتقادات خود رادارد ”.به عبارت دیگر آن
طوری که عیسی صباغ تعبیر کرد به صدای یک مرد شجاع.
11ـ در پاسخ سفیر وست تعهد عمیق پرزیدنت ـکارتر را به یک صلح جامع و عادالنه مورد تأـکید قرار
داده و همچنین پذیرفتن این واقعیت را از سوی ایاالت متحده آمریکا که راه حل مسئله فلسطین شرط
اولیه صلح خاورمیانه است ٬اعالم داشت .سفیر خاطرنشان ساخت که باتوجه به اعتدال اخیری که ازسوی
سازمان آزادیبخش فلسطین نشان داده شده است ٬افکار عمومی نشان میدهد که اـکثریت مردم در ایاالت
متحده طرفدار گفت و شنود با سازمان آزادیبخش فلسطین هستند .وی افزود که دیدار اخیر گروه رهبری
مسیحیان جنوب و اسقف جس جاـکسون از منطقه بدون شک اثرات بیشتری در مردم آمریکا از لحاظ
آشنا کردن آنها با وضع فالـکت بار فلسطینیها خواهد داشت و در حالی که سفیر بی حوصلگی عربستان
سعودی و بقیه جهان عرب را در عدم پیشرفت درباره مذاـکرات مربوط به خودمختاری فلسطینیها به خوبی
درک میکند ٬ما ناـگزیر هستیم به انور سادات رئیس جمهور مصر و بگین نخستوزیر اسرائیل مهلت
عاقالنهای بدهیم تا درباره این مذاـکرات پیشرفت نشان دهند و ایاالت متحده هرگاه که بن بست مطلق به
وجود آید حاضرخواهد بود به عنوان یک همپیمان فعالتر درپیشرفت ٬پا در میانی کرده و حداـکثر کوشش
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را برای رفع بن بست به عمل آورد ٬حتی کوششی که به معنی موضعگیری مخالف سادات و بگین باشد.
سفیر وست افزود که استراوس سفیر سیا قرار است در ماه دسامبر به منطقه بازگردد در ضمن استراوس در
انتظار مذاـکره با عربستان سعودی در نیویورک بوده و گزارشی درباره پیشرفت در مذاـکرات خودمختاری
فلسطینیها تا آخرین لحظه خواهد داد.
12ـ مالحظات پایانی :پس از حدود دو ساعت مکالمه شاهزاده فهد بحثها را به پایان رساند .وی
خاطرنشان ساخت که ”من طبق معمول صحبت کردم و قلب خود را در مقابل دوستان آمریکایی خود باز
ـکردم و چنین کاری را اـگر بزرگترین احترام و ارج را برای پرزیدنت ـکارترنمیداشتم ٬نمیکردم .من آنچه را
ـکه او میکوشد انجام بدهد مورد قدردانی قرار میدهم .او نیازمند تشویق و اطمینان است و من به عنوان
یک دوست که احساس میکند که پیوندهای بین دو کشور را نباید اجازه داد که سستتر شود .این اطمینان
و تشویق را به او میدهم.مالحظات من درباره بیاقدامی یا کندی اقدام ناشی از اعتقادتزلزلناپذیر ماست
ـکه دوست صمیمی ما ٬ایاالت متحده آمریکا قادر است پاسخگوی سنتی مؤثر خود را که شایسته رهبر
محترم جهان آزاد است ٬بر منصه ظهور بگذارد“.
13ـ سفیر به شاهزاده فهد اطمینان داد که مالحظات مورد توجه قرار گرفته و پرزیدنت ـکارتر شخصًا
یک مرد صریحی است که معتقد به گوش دادن به یک دوست خردمند میباشد ٬هر چند که این دوست از
وی انتقاد کند تا اینکه از سوی چاپلوسان به او تملق گفته باشند.
14ـ اظهار نظر سفیر :شاهزاده فهد در یک وضع روحی قرار داشت که مستعد صحبت کردن بود و در
واقع به نظر نمیرسید که ”مکنونات قلبی خود را“ به اندازه بیش از حد صراحت ”باز میکند“ .نظرهای او
درباره لزوم اقدام ایاالت متحده مانند اظهار نظرهای دیگری که او در طی مراودات ما انجام داده است٬
ـکامًال دارای هدف بود .این نکته قابل اهمیت است که او و یمانی وزیر نفت اخیرًا یک جلسه طوالنی با
صباح وزیر نفت ـکویت داشتهاند.
حدس ما این است که موضوع اصلی این جلسه تصمیم عربستان سعودی برای افزایش تولید نفت بوده
است .زیرا که عربستان سعودی درباره این مطلب با حکومت ایاالت متحده کنار آمده است .صباح به
احتمال قوی فهد را ”تحت فشار“ قرار داده بود تا امتیازات بیشتری از حکومت ایاالت متحده درباره
امنیت خلیج و خاورمیانه بگیرد .این واقعیت که تقریبًا همین احساس از سوی شاهزاده عبداهلل در مالقات
دو روز بعد )تلگراف جده  (6977ابراز شده این نتیجهـگیری ما را تقویت میکند که در سلسله مراتب
وست
حکومت عربستان سعودی در حال حاضر این احساس حکمفرماست.
سند شماره )(52

طبقهبندی :خیلی محرمانه
تاریخ 15 :اـکتبر  1979ـ  23مهر 1358
به :وزارت امور خارجه واشنگتن دی ـ سی .با حق تقدم
از :سفارت آمریکا ـ جده
موضوع :مالقات عبداهلل با جرج بال
1ـ تمام متن خیلی محرمانه است.
2ـ جناب آقای جرج بال معاون سابق وزارت امور خارجه با شاهزاده عبداهلل معاون دوم نخستوزیر
و فرمانده گارد ملی برای مدتی حدود  3ساعت در تاریخ  14اـکتبر مالقات کرد .سفیر و رایزن سیاسی و
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نظامی نیز در این مالقات حضور داشتند.
3ـ عبداهلل از آقای بال به گرمی استقبال کرد و با عالقه مفرطی به حرفهای او گوش میداد در حالی که
آقای بال تحوالت اخیر افکار عمومی آمریکا را درباره مسائل مربوط به حل مشکالت خاورمیانه و
مسائل استراتژیک راتشریح کرده و تأـکید کرد که او به عنوان یک شهروند خصوصی صحبت میکند .آقای
بال خاطرنشان ساخت که افکار عمومی آغاز به تشخیص انتخابی منافع ملی ایاالت متحده و منافع
اسرائیل کرده است .یک عاملی که همراه آن میباشد ٬آـگاهی فزاینده نسبت به فلسطینیها و وضع فالـکت بار
آنها است که تاـکنون کمتر درباره آن اطالعی داشتند .تحول دیگری که قابل ذـکر است شناسایی فزاینده
اشتراـک منافع بین ایاالت متحده و عربستان سعودی در امنیت خلیج عربی )منظور همان خلیج فارس
است ـ م( است.
4ـ عبداهلل سه فقره ”شایعه“ مضره را که اخیرًا درمیان کشورهای خاورمیانه دوست ایاالت متحده
جریان پیدا کرده است ٬ذـکر کرد :اول اینکه ابتکار ناـگهانی انور سادات در سال  1977برای دیدار از
اسرائیل قبًال به تصویب ایاالت متحده آمریکا رسیده است ٬دوم اینکه ایاالت متحده و اتحاد جماهیر
شوروی به طریقی ٬به طور سری ٬توافق کردهاند که بگذارند کشورهای عربی بین خود به نزاع بپردازند که
این بالمال به نفع ابرقدرتها خواهد بود و سوم اینکه ایاالت متحده و اتحاد جماهیر شوروی به طور سری با
هم به توافق رسیدهاند که مشترکًا بااسالم ضدیت کنند .آقای بال به عبداهللاطمینان داد که این ”شایعات“ به
هیچ وجه حقیقت ندارند.
5ــ در چندین مرحله عبداهلل اصرار ورزید که حکومت ایاالت متحده در مقابل تهدید شوروی و قائم
مقامهای آن نسبت به امنیت ٬انرژی بیشتری از خود نشان دهد .او طرفدار آن بود که ایاالت متحده یک
ترکیبی از ”به حرکت در آوردن چماق“ و دیپلماسی فعال از خود نشان دهد .عبداهلل که )قبًال در جریان
مالقات با دقت فراوان به بررسی سفیر وست درباره اوضاع نظامی مراـکش ناشی از تـلگراف 7148
رباط(ـگوش فراداده بود با همین لحن از آقای بال خواست تا درباره فراهم کردن پشتیبانی نظامی به ملک
حسن ٬ـکنگره آمریکا و مقامات دیگر را تحت فشار قرار دهد .عبداهلل برای تشدید طرفداری قاطعیت در
منطقه خلیج مدعی شد که عربستان سعودی نقشههای تجاوزکارانه ایران را درباره بحرین ٬با اخطار به
تهران که هر گونه کوشش برای به دست گرفتن حکومت در بحرین با مخالفت سعودیها روبرو خواهد شد٬
وست
خنثی کرده است.
سند شماره )(53
طبقهبندی :سری
تاریخ 19 :اـکتبر  1979ـ  27مهر 1358
به :مرکز جمع آوری خالصههای اطالعاتی
از :وزارت امور خارجه ـ واشنگتن دی ـ سی
موضوع :خالصه اطالعاتی  920به تاریخ  19اـکتبر 1978
)پاراـگرافهای 5ـــ 1سری و غیر قابل رؤیت برای بیگانگان است(.
1ـ روابط عربستان سعودی و اتحاد شوروی :علیرغم گزارشات جسته و گریخته ما هنوز شواهد
متقاعدکنندهای درباره گرم شدن قابل مالحظه روابط شوروی و عربستان سعودی ندیدهایم .گـزارش
مطبوعات شوروی پیرامون این مطلب که سعودیها در روابط خود با شورویها پا را فراتر از تشریفات
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ـگذاردهاند ظاهرًا بر اساس مراتب زیر است:
الف( مبادله تلگرافهای تبریک بین رهبران شوروی و عربستان به مناسبت روز ملی عربستان سعودی
در تاریخ  23سپتامبر و
ب( این واقعیت که سفیر عربستان سعودی و وابسته نظامی آن در ضیافتی که از طرف سفارت شوروی
در صنعا در تاریخ  30سپتامبر ترتیب داده شده بود حضور داشتند.
2ـ اتحاد جماهیر شوروی کوشیده است تا مناسبات خود را با عربستان سعودی از زمان جنگ 1973
بهبود دهد و چنین درک کرده است که پیوندی با ریاض ٬کلیدی به پیوندهای مشابه با همه کشورهای
خلیج )فارس(خواهدشد).شورویهای اـکنون در میان کشورهای محافظه کار خلیج )فارس(فقط باـکویت
مناسبات دیپلماتیک دارند( همچنین شایسته یادآوری است که اتحاد جماهیر شوروی پس از مرگ ملک
فیصل در سال  1975و به دنبال ابتکار صلح سادات در سال  1977ـ سرگرم الس زدن با سعودیها بوده
است .از زمان امضاء پیمانهای ـکمپ دیوید ٬مسکو کوششهای خود را تشدید بخشیده است.
3ـ درباره مبادله تبریک بین برژنف و خالد مراتب زیر قابل توجه است:
الف( این نخستین بار نیست که رهبران دو کشور تلگرافهای تبریکی برای یکدیگر میفرستند.
ب( در حالی که شورویها میل دارند تا موضع کنونی عربستان سعودی را درباره فرایند صلح برای
بهبود مناسبات با سعودیها مورد بهره برداری قرار دهند رژیم عربستان سعودی به عـلت مـالحظات
خارجی و داخلی نمیتواند اقدام قاطعانهای در این جهت و در چنین زمانی به عمل آورد.
ج( عربستان سعودی گاه به گاه برای اعمال فشار بر روی ایاالت متحده به منظور تغییر دادن موضع آن
ـکشور درباره مسائل مختلف و برای شنوا ساختن ناخرسندی سعودی از اقدامات ویژه آمریکا پخش
چنین شایعاتی را تشویق میکند.
4ـ در عین حال گزارشهای مقامات بلند پایه عربستان سعودی حاـکی از آن است که سعودیها از آن
نگرانند که ایاالت متحده آمریکا خطر شوروی را به اندازه کافی جدی تلقی نمیکند.
5ــ شدیداللحن بودن مالحظات عربستان سعودی درباره این موضوع روشن میسازد ٬که سعودیها در
واقع نسبت به اتحاد شوروی گرمی نشان نمیدهند و در عوض دستگاه رهبری سعودی امیدوار است که با
رفتارهایی از قبیل حضور در ضیافتهای شوروی از یک تاـکتیک هراسانگیز استفاده کرده به آمریکا
بفهماند که همکاری با عربستان سعودی را چندان سرسری و کم اهمیت تلقی ننماید.
6ـ )طبقهبندی نشده( گردهمایی مصر ـ آمریکا ـ اسرائیل :در مقالهای در روزنامه  18اـکتبر االهرام از
قول خلیل گفته شده است که ”اتخاذ تصمیماتی که در سطح وزرا در مورد مسئله فلسطین امکانپذیر
نیست“ .احتمال دارد که آمریکا ٬اسرائیل و مصر یک گردهمایی به این منظور تشکیل دهند.
7ـ )طبقهبندی نشده( آزادی زندانیان اسرائیلی :در تاریخ  18اـکتبر مطبوعات مصری گزارش کردند
ـکه احتماًال اسرائیل تعداد نامعلومی از زندانیان عرب را آزاد کرده است .سفارت آمریکا در قاهره اظهار
داشت که این گزارش نتوانسته است خبر رادیو اورشلیم را مبنی بر اینکه این زندانیان از منطقه العریش و
حیفای جنوبی بوده و در فعالیتهای تروریستی شرکت نداشتهاند به طور کامل دریافت نماید.
8ــ )خیلی محرمانه( نقش آمریکا در صحرای سینا :سفارت آمریکا در تل آویو گزارش داد که وایزمن
در تاریخ  17اـکتبر در مالقات با هیئت پشتیبانی سینا و پرسنل سفارت گفته است که با پیشنهاد تغییر
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فعالیت در سیناموافق است ٬ولی باحضورنیروی ناظر بر آتش بس سازمان ملل موافق نیست٬چون به نظر
وی این نیرو محدودیتی در حمایت لجستیکی آمریکا پدید میآورد.
9ـ )طبقهبندی نشده( فروش تسلیحات آمریکا به اسرائیل و نظر عربستان سعودی :آسوشیتدپرس
ـگزارش داد که وزیر نفت عربستان سعودی زکی یمانی در  18اـکتبر خواستار منع فروش تسلیحات نظامی
آمریکایی به اسرائیل گردید .با این وصف ٬یمانی اضافه کرده است که عـربستان سـعودی در بـرابـر
ـکشورهایی که اهداف شوروی را دنبال میکنند به سالحهای آمریکایی نیازمند میباشد.
10ـ )طبقهبندی نشده( سفر خلیل به اروپا :رادیو قاهره گزارش داد که خلیل در  18اـکتبر برای انجام
یک بازدید ده روزه که انگلستان و اطریش را نیز در بر میگیرد ٬عازم اروپا گردیده است.
11ـ )طبقهبندی نشده( عراق قیمت نفت خود را باال میبرد .بنا به گزارش آشویتدپرس ٬منابع صنعت
نفت در  18اـکتبر گفتهاند که عراق قیمت نفت خود را ده درصد افزایش داده است .با این وصف ٬عراق قیمت
نفت خود را بیش از  23/50دالر برای هر بشکه که توسط اوپک تعیین شده باال نبرده است.عراق به قیمت
 22/18دالری بهترین نوع نفت خود تنها  18سنت اضافه کرده است و حال آنکه قیمت نفت نامرغوب
خود را که بخش اعظم تولیدات عراق را تشکیل میدهد  2دالر باال برده و آنرا بین  20/65و  21/96دالر
تعیین کرده است.
12ـ )طبقهبندی نشده( کشورهای خلیج ـ ایران :رادیو ـکویت گزارش داد که وزیران خارجه شش
ـکشور عربی خلیج در بیانیه منتشره خود را در  18اـکتبر اعالم کردهاند که میخواهند باایران حداـکثر رابطه
را برقرار سازند.
13ـ )طبقهبندی نشده( اخطاراوپک :مانا سرپرست اوپک گفت که عتیبه در  18اـکتبر هنگام بازدید از
ژاپن در مورد خطر برخورد ابرقدرتها بر سر نفت هشدار داده است .رویتر گزارش داد کـه عـتیبه بـه
نخستوزیر فوکودا ٬گفته است که کاهش بازده نفتی شوروی احتماًال سبب گسترش یافتن منافع شوروی
در خاورمیانه و بر هم زدن تعادل نیروها خواهد گردید .عتیبه گفت که به رسمیت شناختن ساف توسط
ژاپن تضمینی بر ارائه نفت به این کشور خواهد بود.
14ـ )محرمانه( سوریه ـ آمریکا :سفارت آمریکا در دمشق یادآور طرز برخورد دو جانبه سوریه در
قبال آمریکا گردید .چون اسد هفته گذشته به یک بازرگان آمریکایی گفته بود که وی امیدوار است که بین
آمریکا و سوریه“ در همه زمینهها و نه تنها در مورد حل مشکالت ”همکاری ادامه یابد .سفارت معتقد
است که این مهمترین عالمتی است که نشان میدهد مقامات عالی سوریه هنوز امیدوارند که برخالف
اختالف نظرهای موجود در مورد سیاستهای خاورمیانهای با آمریکا روابط دو جانبه برقرار سازند“.
15ـ )خیلی محرمانه( رفعت االسد :بنابه گزارش سفارت آمریکا در دمشق ٬رسانههای گروهی سوریه
هنوز اظهار میدارند که رفعت االسد برادر رئیس جمهور در سوریه محبوب است .در تاریخ  13اـکتبر
مطبوعات دمشق تصویری از رفعت را به عنوان سرپرست یک فدراسیون آموزش و پرورش نشان داد و از
و به عنوان ”سرهنگ ستاد“ نام برد.
16ـ )سری( سوریه و مسائل داخلی :سفارت آمریکا در دمشق گزارش مـیدهد کـه فـعالیتهای
تروریستی هنوز هم رخ میدهند ٬ولی در شهرهای جنوبی سوریه این رخ دادهها بیشترشدهاند .آلپووحما
در دو هفته گذشته محل وقوع چند کشتار بوده است که بسیاری از آنها ناشی از خونخواهی قومی بودهاند.
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سفارت آمریکا در دمشق میگوید که علیرغم افزایش تعداد رخدادها در دو هفته گذشته ٬دستگاه شایعه
پراـکنی دمشق فعالیت چندانی از خود نشان نداده است .سفارت این پدیده را بنا به دالیل زیر میداند:
)الف( وقایع رخداده در خارج از دمشق اـگر از اهمیت بسیار برخوردار نباشند ٬توجه چندانی را به خود
معطوف نمیدارند؛ و
)ب( دمشق ظاهرًا نسبت به وقایع روزمره خشونت بار بسیار بی تفاوت گشته است.
17ـ )محرمانه( شمال لبنان :سفارت آمریکا در بیروت گزارش داد که یکی از منابع نظامی لبنان به
وابسته دفاعی ما گفته است که در  18اـکتبر از میزان تشنج در شمال لبنان کاسته شده و وی معتقد است که
ـگروگانها آزاد خواهند شد.
18ـ )خیلی محرمانه(جنوب لبنان :نماینده آمریکا در سازمان ملل گزارش داد که وایزمن در گفتگوی
خود با سیالسو حمایت اسرائیل را از ادامه آتش بس اعالم داشت .وایزمن گفت که به حداد دستور خواهد
داد که از اذیت و آزاد روستائیان حوزه نیروهای اضطراری سازمان ملل در لبنان اجتناب ورزد.
ونس
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طبقهبندی :خیلی محرمانه
تاریخ 24 :اـکتبر  1979ـ  2آبان 1358
به :وزارت امور خارجه واشنگتن دی ـ سی ـ با حق تقدم
از :سفارت آمریکا ـ جده
موضوع :سومین طرح توسعه عمرانی عربستان سعودی
1ـ )تمام متن خیلی محرمانه است(
2ـ خرابی اوضاع اجتماعی واقتصادی که به علت افزایش بی رویه مخارج که از سال  1974در سراسر
خلیج شروع شد ٬باعث شده است که تا سال  1977عربستان سعودی به سرعت از رشد مخارج هزینهها
بکاهد تا بدین ترتیب هم بتواند از نرخ تورم در جامعه بکاهد و هم جامعه را در مسیر توسعه و عمران
مداومتری بیاندازد .تالشهای دولت در هر دو زمینه موفقیتآمیز بوده است .با وجود این موفقیت ٬ظهور
عکس العمل سیاسی علیه تغییرات سریع اجتماعی در ایران در سال گذشته باعث شده است که کادر
رهبری عربستان سعودی نسبت به عواقب توسعه اقتصادی ٬که بی ثباتی اجتماعی است ٬هوشیارتر بشود.
3ـ به این ترتیب ٬سومین برنامه پنج ساله توسعه و عمران ٬به گونهای برنامه ریزی شده است که سیاست
محدود کردن افزایش هزینه و اختصاص بودجه به فعالیتهایی که از نظر اجتماعی قابل پسند است ٬ادامه
پیدا کند .شواهد اولیه حاـکی از آن است که کل مخارج در این پنج ساله حدود 800میلیارد ریال سعودی با
حدود  235میلیارد دالر به نرخ ارزی کنونی خواهدبود .حتی درصورتی که این مقدار را به ریال ثابت )در
سال  (1979فرض کنیم نتیجه میگیریم در طی  5سال آینده بودجه ساالنه عربستان سعودی نسبت به
بودجه امسال که  160میلیارد ریال عربستان سعودی یعنی  47میلیارد دالر است رشد چندانی نخواهد
داشت.
4ـ دکتر فیصل بشیر معاون وزارت برنامه ریزی عربستان اخیرًا راجع به بافت برنامه  5ساله گفته است
ـکه این برنامه به تداوم اولویت نمیدهد ٬بلکه اهمیتها را تغییر داده است .وی گفت که برنامه سـوم از
توسعههای زیربنایی فیزیکی که در بعضی موارد روی آنها زیاد کار شده است .به سمت فعالیتهای تولیدی
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مانند پتروشیمی ٬تصفیه نفت و کشاورزی تغییر روند خواهد داد ٬و برنامه جدید روی توسعه و عمران سه
شهر مهم پادشاهی عربستان تأـکید واولویت کمتری خواهدداد و در عوض تالش بیشتری در جهت عمران
مناطق دور دست عربستان خواهد کرد .این گونه اقدامات به منظور جبران عدم موازنه بین ثروت و عمران
و توسعه بین مناطق بوده و بنابراین از هجوم جمعیت به شهرها جلوگیری مینماید .بشیر همچنین گفت که
او پیشبینی نمیکند که تعداد کارگران خارجی مشغول به کار در عربستان سعودی در برنامه سوم افزایش
یابد .اما در زمینه توسعه ریشهای وزیر بنایی اجتماعی مخصوصًا در زمینه آموزشهای حرفهای و شغلی
تالش بیشتری انجام خواهد گرفت .هر چند نحوه اجرای تالشهای برنامه سوم هر قدر خوب بـاشد٬
نخواهد توانست تشنجهای نهفته را از میان بردارد.
5ــ سیاستهای مالی محافظه کارانه ٬از یک طرف ٬موجبات کاهش سود تجارت و افزایش تنفر در میان
خرده بازرگانان و افراد ثروتمند صاحب امتیاز را فراهم خواهد آورد .به عبارت دیگر گذشت سالها نشان
داده است که تغییر و انتقال اقتصادی که از سال  1974شروع شد ٬اثرات دیرپا و همه جانبهای بر روی
ارزشهای سنتی سعودیها و درآمد آنها داشته است .این ارزشهای مرسوم منبع اصلی مشروعیت سلطنت
بودهاند.
6ـ دسترسی به درآمد نفت ٬یک مفهوم داخلی و سیاسی پیدا نموده است که در طی برنامه سوم نیزادامه
پیدا خواهد کرد .تنزل درآمد نفت در سال 79ـ 1978به همان اندازه که دستاویز و بهانهای برای سختی
اوضاع مالی به وسیله اوضاع اجتماعی بود به همان اندازه هم خودش باعث مشکالت و سختیها بوده٬
چون درآمد فعلی و افزایش احتمالی درآمد در آینده بیشتر از مخارج میباشد )بیشتر به دلیل قیمت نفت و
همچنین به خاطر افزایش تولید نفت( ٬دولت عربستان حس میکند که باید تالشهای زیادی بکند تـا
هزینهها و مخارج را کنترل نماید .افزایش مداوم در آمد فقط رژیم را وسوسه میکند که بیشتر خرج کند
همچنان که درخالل سالهای 1976ـ 1975نمود و همچنین باعث بروز انتقاد راجع به سیاست نفتی دولت
عربستان سعودی از طرف ملی گراهای سعودی و سایر اعضای اوپک خواهدشد .نگاهی به این بررسیهای
داخلی نشان میدهد که از پنج سال پیش یعنی موقعی که برنامه پنج ساله دوم تدوین شد تأـکید وسعی شده
است که تا آنجایی که امکان دارد درآمد آینده نیز خرج شود تا بدین وسیله از انتقادات کشورهای غیر
عضو اوپک راجع به پنج برابر کردن بهای نفت در اواخر سال  ٬1973کاسته شود .پالـک
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پیام امام امت به مناسبت روز جهانی قدس
بسماهلل الرحمن الرحیم
جمعه آخر ماه مبارک رمضان روز قدس است و در دهه آخر ماه رمضان به احتمال زیاد شب قدراست٬
شبی که احیاء آن سنت الهی است و قدر و منزلت آن از هزار ماه منافقان اوالتر است که مقدرات خلق در آن
شب پایه ریزی میشود.
روز قدس که همجوار قدر است الزم است که در بین مسلمانان احیا شود و مبدأ بیداری و هشیاری
آنان باشد و از غفلتهائی که در طول تاریخ خصوصًا سدههای اخیر شده است بیرون آیند ٬تا آن روز
هشیاری و بیداری از دهها سال ابرقدرتها و منافقان جهان واالتر باشد و مسلمانان جهان مقدرات خود را
خود و به دست قدرت خود پی ریزی و پایه گذاری کنند .در شب قدر مسلمانان با شب زنده داری و
مناجات خود از قید بندگی غیر خدای تعالی که شیاطین جن و انساند رها شده و به عبودیت خداوند در
میآیند .و در روز قدس که آخرین روزهای شهراهللاعظم است سزاوار است که همه مسلمانان جهان از قید
اسارت و بردگی شیاطین بزرگ و ابرقدرتها رها شده و به قدرت الیزال اهلل بپیوندند و دست جنایتکاران
تاریخ را از کشورهای مستضعفان قطع و رشته طمع آنان را بگسالنند.
هان ای مسلمانان جهان و مستضعفان گیتی بهپا خیزید و مقدرات خود را به دست گیرید تا کـی
نشستهاید که مقدرات شما را واشنگتن یا مسکو تعیین کنند؟ تا کی باید قدس شما در زیر چکمه تفالههای
آمریکا ٬اسرائیل غاصب پایکوب شود؟ تا کی سرزمین قدس فلسطین ٬لبنان و مسلمانان مظلوم آن دیار در
زیر سلطه جنایتکاران به سر برند و شماتماشاچی باشید و بعضی حکام خائن شما آتشبیار آنان باشند؟ تا
ـکی قریب یک میلیارد مسلمان در جهان و قریب صد میلیون عرب با کشورهای وسیع و ذخایر بی پایان
شاهد چپاولگریهای شرق و غرب و ستمگریها و قتل عامهای غیر انسانی آنان و تفالههای آنان باشند؟ تا
ـکی تحمل جنایات وحشتناـک بر برادران افغانستان و لبنان را نموده و به ندای آنان جواب نمیدهید؟ تا کی
به جای مقابله با دشمنان اسالم و برای نجات قدس از اسلحه گرم و قدرت نظامی و الهی غفلت نموده و با
ـکارهای سیاسی و برخوردهای سازشکارانه با ابرقدرتها وقت گذرانده و به اسرائیل مهلت جنایتهای
بیامان داده و شاهد قتل عامها باید بود؟ آیا سران قوم نمیدانند و ندیدهاند که مذاـکرات سـیاسی بـا
سیاستمداران قدرتمند و جنایتکاران تاریخ ٬قدس و فلسطین و لبنان را نجات نخواهند داد و هر روز بر
جنایات و ستمگریها افزوده خواهد شد؟
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باید برای آزادی قدس از مسلسلهای متکی بر ایمان و قدرت اسالم استفاده و بازیهای سیاسی را که از
آن بوی سازشکاری و راضی نگه داشتن ابرقدرتها بر مشام میرسد ٬کنار گذاشت.
باید ملتهای مسلمان خصوصًا ملت فلسطین و لبنان کسانی را که با مانورهای سیاسی وقتگذرانی
میکنند تنبیه نموده و زیر بار بازیهای سیاسی که نتیجهای جز زیان و ضرر برای ملت مظلوم ندارند نروند٬
تا کی اسطورههای دروغین شرق و غرب مسلمانان قدرتمند را مسحور نموده و بوقهای تبلیغاتی میان
تهی ٬آنان را وحشت زده مینماید؟ و تا کی مسلمین از قدرت اسالم بزرگ غافلند؟ مسلمانانی که در نیم
قرن آن فتوحات عظیم و تحوالت شگرف را با دست خالی از ساز و برگ جنگی و دلی آغشته به ایمان و
زبانی متذکر به اهلل اـکبر به دست آورده واسالم وتوحید را درجهان قدرتمند آن روزپایه گذاری نمودند .اـگر
آن پیروزیها و تحوالتی که در تاریخ ثبت است از چشمانداز مسلمانان درو است پیروزی ملت رزمنده
ایران با انگیزه سربازان صدر اسالم که سالحشان ایمان بود در پیش چشم همگان پرتو افکن است جهانیان
و مسلمانان جهان دیدند که ملت غیور ایران با دست تهی از ساز و برگ ٬نبرد در مقابل ابرقدرتهای زمان و
وابستگان خارج وداخل آنان نهضت کردند وانقالب شکوهمنداسالمی را با همه مشکالت برق آسا به ثمر
رساندند .و دست تمام جنایتکاران تاریخ را از کشور عزیز خود قطع کردند و توطئههای آمریکایی و
ـگروهکهای چپ گرا و راست گرا را باقلبی سرشاراز ایمان وعقیده یکی پس ازدیگری خنثی نموده و زن و
مرد و کوچک و بزرگ دالورانه در صحنه و مقدرات کشور خود را در دست توانای خود تعیین نمودند و
امروز باخواست خداوند متعال ارکان جمهوری اسالمی به دست متعهدین به مکتب ومعتقدین به جمهوری
اسالمی برقرار و فتنه انگیزان و توطئه گران را از صحنه خارج نمودند و امروز ایران به رغم بوقهای خارج
و دستگاههای تبلیغاتی آمریکا وصهیونیست و سیلی خوردههای ازانقالب به سوی سازندگی نهایی پیش
میرود و این درس عبرتی است برای کشورهای اسالمی و مستضعفان جهان که قدرت اسالمی خود را
بیابند و از عربدههای شرق و غرب و وابستگان و تفالههای آنان نهراسند و با اعتقاد به خداوند تعالی و
اتکال به قدرت اسالم و ایمان بپاخیزند و دست جنایتکاران را از کشورهای خود کوتاه نمایند و آزادی
قدس شریف و فلسطین را سرلوحه برنامه خود قرار دهند و ننگ سلطه صهیونیست ٬تفاله آمریکا را از
دامن خود بزدایند و روز قدس را زنده نگه دارند ٬امید است با زنده نگه داشتن این روز بیتفاوتیها زائل
شود و غفلتها مرتفع گردد و با قیام ملتهای شریف بعضی از سران خائن را که به رغم مسلمانان و اسالم
دست در دست اسرائیل وچشم و فرمان آمریکا بر خالف مصالح مسلمین به زندگانی سیاسی ننگین خود و
به زندگی جنایت بار خویش ادامه میدهند از صحنه خارج و در گورستان تاریخ مدفون نمایند .حکام
غاصبی که در جنگ بین کفاری چون اسرائیل و صدام با مسلمین طرف کفار را گرفته و به اسالم و مسلمین
ضربه وارد میکنند ٬از صحنه اسالم باید خارج شوند و از حکومت بر مسلمین باید برکنار گردند.
ملتهای شریف مصر و عراق و دیگر کشورهای تحت سلطه منافقان باید قیام کنند و بلندگوهای فاسد
ـکه این جنایتکاران مسلمان جلوه میدهند ٬گوش فرا ندهند و از قدرتهای پوشالی این خائنان نهراسند.
مسلمانان و جانیان دیدند که صدام عفلقی سرسپرده آمریکا به ایران که جز به اسالم و مصالح مسلمین
نمیاندیشد ٬حمله کرد و آن چنان سرش به سنگ کوبیده شد که اـکنون با توسل به سران عرب و پناه به
اسرائیل دنبال مفری است که او را از سقوط حتمی نجات دهد و ملت ایران و قوای مسلح شجاع آنچنان
ضربهای به او و طرفداران جنایتکار او زدند که جز تسلیم یا سقوط ٬مفری ندارد و با حیلههای ابلهانه او و
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بوقهای تبلیغاتی صهیونیسم راهگشای او نخواهد شد .ملت و دولت و مجلس و ارتش و سایر قوای مسلح
ایران که امروز با وحدت اسالمی و انسجام الهی صف واحد هستند ٬مصممند که در مقابل هر قدرت
شیطانی و متجاوز به حقوق انسانهابایستند واز مظلومان دفاع نمایند و تا برگشت قدس وفلسطین به دامن
مسلمین از لبنان و قدس عزیز پشتیبانی نمایند .مسلمانان جهان باید روز قدس را روز همه مسلمین جهان
بلکه مستضعفین بدانند از آن نقطه حساس در مقابل مستکبرین و جهان خواران بایستند و تا رهایی
مظلومان از زیر ستم قدرتمندان از پای ننشینند و مستضعفان که اـکثریت قاطع جهان را تشکیل میدهند٬
مطمئن باشند که وعده حق تعالی نزدیک است و ستاره نحس مستکبران رو به زوال و افول است ٬ملت
ایران ٬خواهران و برادران عزیز میدانند که انقالب عظیم ایران که در نوع خود کم نظیر یا بینظیر است از
ارزشهای بزرگی برخوردار است که بزرگترین آن مکتبی بودن و اسالمی بودن آن است ٬همان ارزشی که
پیامبران عالی مقام در پی آن قیام نمودند ٬امید است که این انقالب جرقه و بارقهای الهی باشد که انفجاری
عظیم در تودههای زیر ستم ایجاد نماید و به طلوع فجر انـقالب مـبارک حـضرت بـقیةاهلل ارواحـنا
لمقدمهالفداء منتهی شود و باید ملت شریف که چنین انقالبی بزرگ را نموده است ٬درادامه آن هر چه بیشتر
ـکوشا باشد و حضور خود را هر چه واالتر در صحنه اقامه عدل الهی به ثبت رساند .عزیزان من باید بدانید
ـکه ارزش انقالب هر چه بیشتر باشد فداـکاری در راه تحقق آن ارزشمندتر و الزمتر است ٬انقالب در راه
هدف الهی و استقرار حکومت اهلل همان است که انبیاء عظام در راه آن فـداـکـاریها نـمودند و پـیامبر
عظیمالشأن اسالم تا آخرین لحظات زندگی پربرکت خود در راه آن با همه توان فداـکاری و ایثار فرمود و
امامان بزرگوار اسالم هر چه داشتند نثار آن کردند ٬ما نیز که خود را پیرو آنان و امت محمد صلیاهلل علیه و
آله و سلم میدانیم باید اقتداء به آنان نموده و در سبیل حق مشکالت را با صبر انقالبی تحمل نماییم و از
خرابکاریهای دغل بازان که آثار شکست و زبونی در آن مشاهد است نهراسیم و در راه هدف حق و اسالم
بزرگ چونان انبیاء عظام و اولیاء معظم فداـکاری و ایثار نماییم ٬خداوند تبارک و تعالی پشتیبان مجاهدین
و یار مظلومان است.
درود بر اسالم عزیز ٬درود بر مجاهدین در راه حق ٬درود بر شهدا در راه خدا در طول تاریخ ٬درود بر
شهدا ایران وفلسطین و لبنان و افغانستان ٬سالم بر رزمندگان جبهههای جنگ علیه باطل و سالم بر بندگان
صالح خداوند.
روحاهلل الموسوی الخمینی 60/5/10
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”اسرائیل باید از بین برود“ امام خمینی
تا وقتی که ملتهای مسلمان به آـگاهی اسالمی نرسند و خود را مجهز به ایدئولوژی اسالم نکنند ٬باید
انتظار داشت که همواره تحت ستم نظامی٬اقتصادی ٬سیاسی ٬فرهنگی و اجتماعی غرب قرار داشته باشند.
تا وقتی که حکومتهای کشورهای مسلمان ٬خود راتغییر ندهند و یا به دست مردم مسلمان آن کشورها
سرنگون نشوند و به یک حکومت اسالمی و انقالبی مبدل نگردند ٬همواره باید انتظار داشت که سلطههای
استکباری از طریق این حکومتهای وابسته بر سر ملتهای مسلمان تداوم داشته باشد ٬و برای مسلمان چه
ننگی از این باالتر که کفار بر آنان چیره شده و حکمروایی کنند.
تا وقتی که این مشکالت وجود دارد باید انتظار داشت که:
ـ نفت و کلیه ثروتهای خدادادی مسلمانان از طریق شیوخ و حکام مرتجع به رایگان به سوی امپریالیسم
آمریکا و غرب ارسال گردد.
ـ مستشاران شرق و غرب همه کاره کشورهای اسالمی باشند.
ـ افغانستان و ملت مسلمانش زیر پای قزاقهای روسی خرد شوند.
ـ منابع انسانی و اقتصادی کشورهای اسالمی به دست جهانخواران ٬و از طریق اذنابش امثال صدام ٬در
جنگها و توطئههای محلی نابود گردد.
و از همه بدتر تا این شرایط وجود دارد باید انتظار داشت که بیش از صد میلیون عرب مسلمان اسیر
دست یک مشت صهیونیست نژاد پرست شده و بیش از دو میلیون مسلمان فلسطینی آواره گـردند و
سرزمین مقدس بیتالمقدس و مسجداالقصی ٬قبله اول مسلمین ٬و فلسطین عزیز اشغال گردد .نگاهی به
سیر تحوالت قضایای صهیونیستها و فلسطین در طول قرن اخیر برای ما روشن میکند که تا هنگامی که
مسلمانان در خواب بوده و رهبران آنها طوق ذلت و بندگی غرب را به گردن خود داشتهاند ٬همواره طعم
شکست را در برابر دشمنان اسالم و مسلمین چشیدهاند .اما همین ملتها هنگامی که قدری متکی به خود
میشدند ٬توانایی الزم را برای تشخیص دشمنان و بالطبع توانایی مقابله با آن را پیدا میکردند.
روزی که خلیفه عثمانی نماینده صهیونیستها* را از اطاقش بیرون کرد و تمام وعدههای او مبنی بر وام
و هدیه و غیره را رد کرد ٬ناشی از همین اتکاء به خود و حداقل خود آـگاهی بود .اـگر عدهای از سران
ـکشورهای عربی و غیر عرب٬خلفای عثمانی رادر کارهایشان سرزنش میکنند )ـکه البته نسبت به بسیاری
از کارهایشان باید آنها را محکوم کرد( ولی باید بدانند که خود این حکام را باید بیشتر سرزنش نمود ٬زیرا
ـکه خلفای عثمانی حداقل نه تنها ننگ سازش با صهیونیستها را نپذیرفتند ٬بلکه جرأت این را داشتند که
رهبران آنها را به طرز ذلت باری از پیش خود برانند.
ننگ و ذلت بر رهبران فعلی اعراب که در بدر خواستار شناسایی دشمن اسالم و مسلمین و تضمین
امنیت رژیم صهیونیستی هستند ٬تا بلکه باب گفتگو را با صهیونیستها جهت مشروعیت دادن به تجاوزات و
جنایات یهود باز کنند.
حکام فعلی عرب باید بدانند که تا قبل از جنگ جهانی اول صهیونیستها برای مدت سی سال کوشیدند
تا به داخل فلسطین عزیز نفوذ کنند ٬ولی توفیق نیافتند .ولی از روزی که اقتدار عثمانی جای خود را به
* -هرتزل پدر صهیونیستها چند مرتبه پیش سلطان عبدالمجید خلیفه عثمانی رفت و تقاضا کرد که اراضی موات فلسطین را به آنها بـفروشد
وعدههای بسیاری داد ولی وی او را با تندی از ترکیه اخراج کرد و حاضر نشد به دشمنان اسالم وجبی از خاـک فلسطین را بفروشد.
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غربزدگانی چون آتاتورک داد و قومیت عرب به وسیله حسین شریفها )جد حسین اردنی( در مقابل
عثمانی زنده شد ٬کشورهای عرب صد پاره گردیدند و دیدیم آنچه دیدیم.
پس از جنگ جهانی اول تا اعالم دولت صهیونیستی و آواره کردن یک میلیون فلسطینی و غصب
اراضی آنان فقط سی سال طول کشید .در طول این مدت کشورهای اسالمی و عربی صد پارچه شدند و
پدر انقالب بزرگ اعراب یعنی جناب حسین شریف که با کمک انگلستان استعمارگر ٬پـدر اسـتعمار
عثمانی!! را در آورده بود ٬بعد از مدتی در یک کشتی انگلیسی به قبرس فراری داده شد و پسرانش در
عراق و اردن و دیگر ممالک عربی به عنوان مزدوران چشم و گوش بسته انگلیسی حکمرانی نمودند .اینان
در سال  1948با دست خود نصف بیشتر فلسطین عزیز و نیمی از قدس را تحویل صهیونیستها دادند و با
نماینده آن یعنی ـگلدا مایر در بیتالمقدس مالقات نمودند .اما سناریوی قومیت و وابستگی به همین جا
خاتمه نیافت و در سال  1967تمام اراضی مقدس سینا و جوالن را تحویل صهیونیستها داده و تعدادی
فلسطینی دیگر را نیز آواره کردند و در سال  1970نیز به دست نوه امیر عبداهلل و نبیره حسین شریف
آوارگان را قتل عام نمودند .چه ساده اندیش بودند کسانی که فکر میکردند صهیونیستها به همین جا
رضایت خواهند داد .دیدیم که آنها دست از لبنان هم نکشیدند و در سال  1982با آنچه در توان داشتند
جنایت آفریدند و اـکنون نیز حکام عرب و شاه حسین اردنی جهت خوش خدمتی به ارباب خود یعنی
آمریکا سعی دارند به این اعمال صهیونیستها وجهه قانون دهند و چه ساده اندیش هستند ٬آنها که منتظر
صلح بوده و از اسرائیل توقع صلح دارند.
صهیونیستها قبًال هدف خود را بیان کردهاند و آن ”از نیل تا فرات است“ و تنها راه مقابله با این سیاست
و هدف همان پیام امام عزیزمان است که ”اسرائیل باید از بین برود“ و اینکه اسرائیل یک جرثومه فساد
دانشجویان مسلمان پیرو خط امام
است و بس.
معرفی کتاب
ـکتاب حاضر که حاوی مجموعهای از اسناد به دست آمده در النه جاسوسی آمریکاست ٬نشانگر
ـگوشهای از فعالیتهای صهیونیستها و آمریکاییها در ایران میباشد .با مطالعه این کتاب میتوان به اهمیتی که
ایران قبل از پیروزی انقالب اسالمی برای رژیم صهیونیستی و آمریکا داشته پی برد و با توجه به مواضع
جمهوری اسالمی ایران نسبت به مسئله خاورمیانه و فلسطین میتوان به اهمیت تغییر استراتژیکی که در
توازن قوا به نفع نیروهای انقالبی در اثر این انقالب به وجود آمده پی برد.
ـکافی است که اوضاع فعلی خاورمیانه را با فرض وجود حکومت شاه در نظر بیاوریم تا متوجه عمق
فاجعهای گردیم که در صورت به وقوع نپیوستن انقالب اسالمی گریبانگیر منطقه و مردم تحت ستم آن
میگردید واز همین رهگذر است که میتوان به جنایات و خیانتهایی که صدام بعثی و پشتیبانانش٬از جمله
حکام سعودی و ـکویت ٬نسبت به آرمان فلسطین از طریق حمله به جمهوری اسالمی ایران مـرتکب
میشوند ٬پی برد.
نگاهی به اسناد حاضر ما را بر اهمیت نقش رژیم شاه درتقویت رژیم صهیونیستی و نیز سیاستهایی که
رژیم صهیونیستی در رابطه با ایران دنبال مینمود ٬واقف میسازد.
یکی از مسائل مبتالبه کلیه کشورها خصوصًا کشورهای صنعتی مسئله انرژی و منابع تأمین آن است.
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چه بسیار از کشورهایی که به علت عدم وجود منابع کافی انرژی ٬اقتصاد شکوفایی نداشته و یا دارای
اقتصادی ضربهپذیر هستند .بنابر این نفت در سالهای اخیر یکی از مسائل مهم اقتصادی و سیاسی جهان
بوده است ٬زیرا که این ماده مهمترین منبع انرژی فعلی در جهان میباشد .از آنجایی که اـکثر نفت صادراتی
جهان در منطقه خاور میانه ٬خصوصًا کشورهای عربی و ایران استخراج میشود و فروش آن از طرف
ـکشورهای عربی به اسرائیل تحریم گشته است ٬لذا مسئله نفت برای اسرائیل از اهمیت فوقالعاده ویژهای
برخوردار شده است .اسرائیل نه تنها دارای منابع نفتی نیست ٬بلکه به علت وسعت کـم ٬دارای مـنابع
انرژیزای دیگر از قبیل سدهای رودخانهای و ذغال سنگ هم نمیباشد .بنابراین اسرائیل در جهت
تهیهنفت مورد نیاز خود با مقامات ایران وارد مذاـکره شده بود و نفت خود را مستقیمًا و به طور مخفیانه از
شرکت ملی نفت ایران تهیه مینمود .مجموعه اسناد  25ـ  29در این رابطه خود گویای این واقـعیت
میباشد.
نکته قابل توجه در این است که شاه رسمًا به مقامات اسرائیلی اعالم میکند که در صورتی که اسرائیل
از مناطق نفتی صحرای سینا )چاههای ابورودیس( عقب نشینی کند ٬نفت اسرائیل را تأمین خواهد نمود.
این سیاست در جهت ترغیب اسرائیل به قبول سیاستهای ـکیسینجر و به عنوان مقدمات ـکمپ دیوید بوده
است و این نکته را نیز شخص خود شاه گفته است که در نظر دارد سیاست فروش نفت را به اسرائیل با
سیاست فروش تسلیحات آمریکا به اسرائیل هماهنگ کند.
از مسائل دیگر مربوط به نفت که از اهمیت ویژهای برخوردار است ٬موضوع خط لوله بندر ایالت
اشکلون میباشد.
ـکانال سوئز که اـکثریت قاطع کشتیهای باری ونفتکشها و غیره درجهت حمل کاال وسوخت بین اروپا
و آسیا از آن استفاده میکردند ٬به علت جنگ بین اعراب و اسرائیل به طور کامل بسته شد و کلیه این
ـکشتیها مجبور شدند که برای رفت آمد از دماغه امید نیک در جنوب آفریقا عبور کنند ٬که با این حساب
بیش از چند هزار کیلومتر به طول مسیر افزوده میشد .صهیونیستها طرحی را ارائه دادند که به موجب آن
ـکشتیهای نفتکش وارد بندر ایالت در خلیج عقبه شوند و نفت آنها به وسیله خط لوله به بندر اشکلون در
مدیترانه و از آنجا با کشتی به کشورهای اروپایی حمل گردد .اما جهت اجرای این پروژه میبایست منبع
فروشنده نفت را پیدا کرده تا تضمین الزم جهت استفاده از این خط توسط آنها داده میشد .طبیعی بود که
موافقت شاه را جلب کردند و شاه عالقه خاصی نسبت به اجرای این طرح پیدا کرده بود .اهمیت این طرح به
میزانی بود که حتی آمریکا نیز از ترس عکسالعمل اعراب در این طرح دخالتی نکرد ٬اما شاه وابستگی هر
چه بیشتر خود را به رژیم صهیونیستی نشان داد و در اجرا و بهرهبرداری از آن همپای صهیونیستها فعالیت
نمود .در کتاب حاضر تعداد زیادی از اسناد حاوی مطالبی در این خصوص میباشد.
اسناد شماره  2و  3و  5و  21مربوط به روابط ایران ـ اسرائیل و فعالیتهای اسرائیل در ایران است و در
اهمیت این روابط همین بس که سفیر اسرائیل در ایران یکی از اعضای مهم حکومت اسرائیل و مشاور
نخستوزیر سابق صهیونیستها بوده است ) (23و تعداد متخصصین اسرائیلی در ایران بیشتر از هر کشور
دیگری در دنیا ذـکر شده است ).(5
البته این متخصصین عمدتًا در شرکتهای وابسته به دربار پهلوی مشغول خدمت به صهیونیستها و
چپاول مردم ایران بودهاند .با این حال و با وجود گستردگی و عمق این روابط اسناد  2و  4نشاندهنده ترس
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رژیم شاه از علنی شدن روابط ایران با اسرائیل است ٬زیرا شاه از آن میترسد که این مسئله مخالفتهای
علنی و همه جانبه مردم ایران و در رأسشان روحانیت متعهد را برانگیزاند.
سند شماره یک از فعالیتهای سرویس اطالعاتی اسرائیل در خرید نویسندگان مـزدور در جـهت
سیاست کلی صهیونیستها پرده بر میدارد .اصوًال صهیونیستها با تکیه بر همین نویسندگان و خبرنگاران
مزدور و وابسته بر خود بود که توانستندصهیونیسم خبری را خصوصًا در خبرگزاریها وتلویزیونهای غرب
و آمریکا گسترش داده و تحت کنترل گیرند.
در میان کشورهای اسالمی بعد از ایران ٬رژیم آمریکایی حاـکم بر ترکیه بیشترین روابط را با اسرائیل بر
قرار کرده و این موضوع در هماهنگی و در تمامی زمینهها ٬خصوصًا اطالعاتی )مراجعه به اسناد گذشته(
وجود داشته است و سند شماره  4هم یک نمونه از نزدیکی دیپلماتهای این دو رژیم را نمایان میسازد.
از مسائل اساسی که رژیم صهیونیستی و آمریکا در سالهای اخیر با آن سر و کارداشتهاند ٬مسئله صلح
اسرائیل با مصر معروف به ـکمپ دیوید میباشد .آمریکا در این مورد گوشهای از اقدامات پیشگیرانه در
قبال فعالیتهای به اصطالح تروریستی بر علیه منافعش را به سفارتخانه تذکر میدهد و عواقب تحریم مصر
و لزوم کمک به این رژیم را مورد ارزیابی قرار میدهد .اصوًال مشخص شده است که رکن اساسی در ـکمپ
دیوید کمکهای آمریکا به هر دو رژیم مصر و اسرائیل جهت برقراری این صلح ٬خائنانه میباشد به طوری
ـکه مطابق آمار در سال  1983کمکهای آمریکا به این دو رژیم وابسته در مجموع بیش از  50درصد کل
ـکمکهای خارجی آمریکا را تشکیل میدهد .هر چند که چنین قراردادی بین سه طرف منعقد شده است٬
ولی آمریکا در نهان ناراحتی خود را در مورد سیاستهای خرید اراضی اعراب و شهرک سازی اسرائیل در
نوار غزه و کرانه غربی پنهان نمیکند و خطرات آن را برای اجرای ـکمپ دیوید در نظر قرار داده است ٬غافل
از آنکه سادات خیلی بیشتر از حدی که آمریکاییها تصور میکردند در لجنزار این صلح فرو رفته بود که با
این اعمال تجاوزگرانه اسرائیل دست از این به اصطالح صلح بر دارد.
هر چند که مقامات آمریکا حاضر نیستند که جنایات صهیونیستها را علنًا به زبان آورند ٬ولی در این
اسناد محرمانه میتوان به گوشهای از اعترافات آنها در این زمینه پی برد .مثًال در سند  35صریحاً گفتهاند
ـکه اسرائیل به طور یک جانبه آتش بس را در جنوب لبنان نقض نمود و دست به حمالت هوایی بر علیه
اردوگاه شهر البار در شمال طرابلس زد و یک جشن عروسی را با کشتن  6نفر و مجروح کردن  30نفر به
عزا تبدیل نمود .در اسناد  46و  48گوشهای از جنایات یک افسر صهیونیست را در جنوب لبنان روشن
میکنند و مشخص میسازند که چگونه تهدیدی از سوی آنها متوجه این افسر اسرائیلی شده باشد و
چگونه حکم دادگاه از  12سال به  2سال تقلیل مییابد و مقامات آمریکایی رندانه میکوشند تا این
جنایات را در قالبهای خاص خودشان توجیه کنند .در سند  49این جنایات به حدی علنی میشود که
وزیر دادگستری رژیم صهیونیستی به شکنجه زندانیان اعتراف نموده است و البته وی تأـکید کرده است که
به شین بث اطالع داده است که چنین روشهایی برای بازپرسی تحمل نخواهد شد...
اسناد شماره  34ـ  39ـ  41و  42نشاندهنده یک واقعیت مسلم میباشد که اسرائیل امکان ندارد یک
لحظه بدون حمایت آمریکا و متحدان غربیاش به زندگی خود ادامه دهد و از همین روست که در منطقه
مشغول حمایت از منافع امپریالیسم آمریکا میباشد .این کمکها حتی تا آن حد غیر قابل تصور میشود که
روزنامه صهیونیستی هآرتز مینویسد ٬مالیات دهندگان آمریکایی میخواهند بدانند که تا چه حد باید
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سطح باالی زندگی غیر طبیعی اسرائیل را از نظر مالی تأمین کنند.
در اسناد دیگر این کتاب متوجه وضعیت بد اقتصادی رژیم صهیونیستی میشویم ـ طبق اسنادی که در
دیگر کتابهای النه جاسوسی آمده کشورهای آمریکا و متحدان غربیاش در طی سالهای  76ـ  1970به
ترتیب  7482/7میلیون دالر و  562/9میلیون دالر کمک نظامی و اقتصادی به اسرائیل نمودهاند .میزان
این کمکها در سال  1983فقط از طرف ایاالت متحده بالغ بر  2485میلیون دالر گردیده است.
به امید روزی که همه مسلمین عالم متحد شوند و این جرثومه فساد و پشتیبانانش را از صحنه روزگار
محو نمایند.
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سند شماره )(1

 28ژانویه  57ـ  7بهمن 1335
دکتر دوریل ٬اسرائیلی
نماینده غیر رسمی اسرائیل در تهران ٬در گنجاندن موضوعاتی در طرفداری از اسرائیل ٬در مطبوعات
محلی بسیار فعال بوده است .تماسهای او از طریق عباس شاهنده ناشر مجله فرمان و مهندس عبداهلل والی
ناشر و مالک تهران مصور صورت میگیرد .چنین شایع است که وی در خالل هفته اول نوامبر یکصد هزار
ریال به روزنامه نگاران پول داده است.
منبع :انتشارات منبع کنترل شده آمریکایی
 19نوامبر  1956ـ  28آبان 1335
سند شماره )(2

سری

خیلی محرمانه
از :مارتین هرتز

تاریخ 28 :آوریل  1965ـ ٬1344/2/8
به :سفیر
یادداشت
بواسطه :وزیر مختار٬
موضوع :تماس با نماینده اسرائیل در ایران
دکتر زوی دوریل ٬نماینده اسرائیل در محل ٬در زندگی مشکوکی به سر میبرد .او به طرز گستردهای در
بین هیئت دیپلماتیک میپلکد ٬اما جزو آنان نمیباشد .کوشش وی در حدود یکسال پیش برای معرفی
خودش به عنوان ”سفیر“از جانب دولت ایران به طورقطع با شکست مواجه گردید) .اووادار به پس گرفتن
بخش نامهای شد که او در آن ازطرف خود به عنوان سفیراسرائیل امضاء کرده بود( تاـکنون او تماسهایش را
ـگسترش داده است و شکی نیست که دارای تماسهای مؤثری با مقامات ایرانی میباشد.
دوریل هشت سال است که در ایران به سر میبرد و در بسیاری از فعالیتها مشغول به کار میباشد ٬شما
با همکاری اطالعاتی اسرائیل با دولت ایران آشناتر میباشید .کارهای دیگری نیز هستند .تعدادی از
ـگزارشات درمورداقدامات وی ضمیمه شده است .اـکنون نکته مناسب این است که دوریل میل دارداز شما
برای میهمانی روز ملی در یکشنبه ٬دوم مه دعوت به عمل بیاورد .به خاطر اینکه او شما را نمیشناسد
دعوتنامه را از طریق من فرستاده است.
اـگر چه من معتقدم شما نمیبایستی از تماس با دوریل پرهیز کنید ٬ولی احتیاجی برای شما نمیبینم که
به طور علنی در میهمانی بسیار گسترده وی حضور داشته باشید .اشکالی که ما در رابطه با وی داریم این
است که کامًال واضح است که در میان اقدامات متنوع وی ٬که شامل شایع کردن گزارشات آشوب طلبانه در
مورد ناصر نیز میشود ٬دلگرمی وی به خطی است که ”ناصر به وسیله کمک آمریکاییان نگاهداشته
میشود.“.
دوریل دیروز به من گفت که او یک قراری میگذارد که به من در روز یکشنبه سری بزند .من پیشنهاد
میکنم که شما موقعیت را مغتنم شمرده و به دفتر من بیاید )چون او به دیدن شما نخواهد آمد( تا دست او را
بفشارید ٬و تمایل خود به اینکه گاه گاهی با او تماس بگیرید را ابراز کنید ٬اما تأسف خود را از این ابراز کنید
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ـکه به خاطر قرارقبلی نمیتوانید در میهمانی او شرکت کنید .هیچ عیبی ندارد ٬به عبارت دیگر تا آنجا که من
میدانم )بعدًا( از دکتر و خانم دوریل در یک مراسم بزرگتر در سفارت در وقت دیگری دعوت به عمل
میآوریم .همچنین شکی نیست که شما او را در بسیاری از میهمانیهای دیگر مالقات خواهید کرد.
سند شماره )(3
خیلی محرمانه
تاریخ :چهارشنبه  22دسامبر  1965ـ اول دی 1344
صورت مذاـکرات شرکت کنندگان :دیوید تورگمن ٬دبیر اول ٬سفارت اسرائیل توماس ـگرین دبیر دوم
سفارت آمریکا
محل :رستوران فرید٬
در یک  tour d`horizonمطالب مهم و قابل ذـکر پایین رد و بدل شد.
 1ـ عربستان سعودی و ایران :آقای تورگمن به خصوص درمورد اعالمیه مشترکی که در پایان مالقات
شاه سعودی در ایران صادر نمودند از من سؤال نمود .من به او چیزهایی را گفتم که در روزنامههای
انگلیسی زبان خوانده بودم .او شگفتی خودش را در مورد موافقتنامه ابتدایی در مورد خط میانی بین دو
ـکشور که به توافق رسیده بود اظهار داشت و گفت که او فکر نمیکند که این موافقتنامه برای مدت زیادی پا
برجا بماند.
 2ـ یمن ـ کنفرانس سخت :آقای تورگمن با تمایل گفت که کنفرانس برای هفتهها روی مسائل کوچک
بحث کرده است .او فکر میکند که کنفرانس تقریبًا به شکست خواهد انجامید ٬خصوصًا با تعطیل موقتی
بلند مدتی که به خاطر نزدیک شدن ماه رمضان به وقوع خواهد پیوست .او احتمال کمی میدهد که یک
توافق و اتحاد سیاسی در شبه جزیره عربستان به وجود بیاید.
 3ـ روابط اسرائیل با ایران :طرح مشاوره برنامه کشاورزی در منطقه قزوین خیلی موفق بوده است ٬و
ماامیدواریم که مانند آن بیشتر تأسیس بشود .دوستی بین دو کشور خیلی مودتآمیز میباشد ٬ولی هنوز
تا حدودی جاهای کلیدی کمی وجود دارد ٬زیرا هنوز یک سفارتخانه اسرائیلی کـه بـه مـعنای یک
سفارتخانه باشد در اینجا وجود ندارد .نماینده اسرائیل در مورد مسئله مهاجران یهودی ایرانی به اسرائیل
مداخله نمیکند ٬این مسئله به وسیله کمیته صهیونیستها در اینجا مورد بررسی قرار میگیرد.
تفسیر:
آقای تورگمن به آن اندازهای که آرزو داشت در مورد جامعه یهودیان در اینجا حرف نزد ٬سعی داشت
ـکه سؤاالتی در این مورد را از خود دور نماید و به جای آن بیشتر بر سر مسائل بینالمللی توجه میکرد.
تفاسیرش در پاراـگرافهای شماره  ٬3 ٬2 ٬1در باال چیزهای غیره منتظرهای نیستند.
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سند شماره )(4
خیلی محرمانه ٬یادداشت
تاریخ 14 :فوریه  1966ـ  25بهمن 1344
به :بایگانی
از :بخش سیاسی ٬ـگرین
موضوع :بعدازظهری در اقامتگاه دیوید تورگمن
آقای تورگمن صبح  14فوریه تلفن زد و با عذر خواهی اینکه دیر خبر میدهد ٬ولی مرا و همسرم را به
آپارتمانش برای ساعت  9بعد از ظهر دعوت کرد تا برخی از دوستانش را ببینم و چیزی بنوشیم.
حضار عبارت بودند از :بیلجین آنن )دبیر اول سفارت ترکیه( و همسرش زاون آنی که دبیر دو سفارت
ترکیه است ٬و آقای ـکارم الف آلتان )دبیر سوم سفارت ترکیه( از بخش سنتو و همچنین ٬سرهنگ عفرون
معاون وابسته نظامی از دفتر اسرائیل و آقا و خانم شاـگتامی شاویک از اسرائیل.
آقا و خانم شاویک ٬که مسافرت تحقیقاتی در خاورمیانه و شرق دور دارند گفتند ٬آنها فقط یک ماه
اینجا خواهند بود و مایلند ماه دیگر را در هند و تایلند و احتماًال ویتنام بگذرانند .آنها گفتند همچنین به
افغانستان و پاـکستان هم میخواهند بروند ٬که سرهنگ عفرون گفت آنها نمیتوانند با پاسپورت اسرائیلی
به اینجاها بروند.
شاویکها حدودًا  25تا  30سال سن داشتند .او  5سال در دپارتمان مسائل عربها در بیتالمقدس کار
میکرد )ـکه با مسئله اقلیت عرب در اسرائیل سر و کار دارد( و همزمان در دانشگاه هبرو تحصیل میکرد.
هر دو ٬او و همسرش انگلیسی را به روانی صحبت میکنند ٬به عالوه او عربی و فارسی صحبت میکند و
ـگفت که برای  4یا  5ماه سواحلی یاد گرفته است .او همچنین لغات ترکی بسیاری بلد است.
مکالمات در مورد موضوعات مختلف ولی نه سیاسی بود ٬من و همسرم ساعت  12/30آنجا را ترک
ـکردیم.
نظریه:
خیلی جالب خواهد بود اـگر در مورد سفر آقای شاویک به ایران بیشتر بدانیم ٬محلهایی که رفته و
ارتباطاتی که بر قرار کرده است.
سند شماره )(5

خیلی محرمانه

تاریخ 23 :ژانویه  1967ـ  3بهمن 1345
صورت مذاـکرات ٬سفارت آمریکا ٬تل آویو
شرکت کنندگان :آقای مرد خای ـگازیت ٬دستیار دبیر کل وزارت امور خارجه اچ .اچ .شک هاوس ٬از
سفارت آمریکا در تل آویو
موضوع :وضعیت کنونی مرد خای ـگازیت
در سر میز نهار در هجدهم ژانویه مرد خای ـگازیت سر حال و آسوده خاطر بود .از او پرسیدم که آیا
ـکارش زیاداست .او گفت نه ٬نه برای کار خاص .او سرپرست دو یا سه گروه ضربت در وزارتخانه میباشد
و درواقع یکی از گروههای ضربت وی صبح زود همان روز کار خود را تمام شده اعالم کرده بود .علیرغم
ـکنجکاویهای من ٬ـگازیت درباره کارهایی که گروههای ضربت او انجام میدهند٬چیزی به من نمیگوید.او
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ـگفت که در رابطه با کار گروه ضربتش در هفته تقریبًایک بارجلسه دارد و البته مقداری وقت نیز در رابطه با
آماده سازی زمینه جلسات و از بین بردن آثار بعد از آن صرف میشود .این روزها او سخنرانیهای عمومی
زیادی ایراد میکند ٬ولی ادامه میدهد که در خالل هفتههای آینده در حدود پانزده سخنرانی برای حضار
موشاو ٬دانشکده ملی جنگ اسرائیل و غیره و غیره دارد .او گفت که یکی از نطقهای آینده در مورد ایاالت
متحده و خاورمیانه خواهد بود .متن مهم او ٬نطق یوالکیس جانسون در ژانویه  1964بود .در سخنرانیاش
همچنین به مقداری از گفتههای آقای دالس در اواسط  1950برای نشان دادن اینکه ایاالت متحده تا سال
 1964چه مقدار به اهداف خود نائل شده ٬استناد خواهد کرد.
اـگر چه ـگازیت کًال در رابطه بااینکه چه کار میکند ٬اطالعات زیادی در اختیار من نگذاشت ٬لیکن در
مراحل گفتگو آشکار شد که او هنوز خیلی عالقهمند و بسیار مطلع در رابطه با مسائلی که با ایـران٬
عربستان سعودی و شاخ آفریقا سر و کار دارد میباشد.
او به ویژه در بحث بر سر مسائل اسرائیل و اعراب بیزار و بی عالقه به نظر میرسید.
من گفتگویی را که ما دو سال پیش در واشنگتن داشتیم ٬یادآوری نمودم زمانی که با او ٬درباره اینکه
چه کار باید کرد تا اسرائیل در خاورمیانه بیشتر مورد قبول واقع شود .او پیشنهاد کرده بود که میبایستی
برای افزایش آمد و شدهای عادی از طریق مندتل بوئم گیت راههایی یافته شود .او پیشنهاد نموده بود که
دولت ایاالت متحده میبایستی به دنبال هر نوع فرصتی باشد تا عبور از گیت )دروازه( به وسیله کارمندان
دولت ایاالت متحده را برای مقاصد اداری و غیر اداری افزایش بدهد .من گفتم که او دوست دارد بداند که
اخیرًا شرایط مسافرت از این گیت )دروازه( برای افراد و کارمندان سر کنسولگری به وسیله اسرائیل بسیار
محدود و سخت شده است ٬لیکن اردن در اینباره مخالفتی نورزیده است.
پاسخ ـگازیت رک نبود .او به عنوان یک پیشنهاد کلی اظهار داشت که دولتین میبایستی هدف خود را
تعیین کنند و ببینند که به دنبال چه چیزی هستند و سپس با برنامههای بسیار دقیق برای نیل به مقاصد خود
حرکت را آغاز کنند .او گفت که اسرائیل ٬بدون شک ٬دولت اسرائیل در برخورد با مسائل اعراب و اسرائیل
از این دستورالعمل پیروی نمیکند .او گفت به طور مثال مسئله عبور دیپلماتها و جهانگردان در راش
هانیکرا را در نظر بگیریم ٬به نظر وی اسرائیل حاضر بوده است به هر کاری دست بزند تا راش هانیکرا را
همچنان که متدتل بوئم باز شده بود باز کند.
لیکن ظاهرًااز این تصمیم خوشش نیامد و سعی کردمسئله را به طریق مؤثرتری حل نماید .او در حالی
ـکه یک روحیه فلسفی پیدا کرده بود ٬گفت که معتقد است که بوروکراسی آفت موجودیت جهانی امروزی
است .آقای آبان ممکن است که در اصل خیلی خوب با اوموافقت کند ٬اما به مرحله عمل در آوردن افکار
جدید از طریق بوروکراسی غیر ممکن میشود.
ـگازیت گفت که تکلیف هزینه کاری که راـکفر قرار بود در رابطه با نوشتن کتابی در مورد ”اسرائیل و
قدرتهای بزرگ“ به او بدهد ٬هنوز نامعلوم است.مقدار جایزه هزینه کار که  14000دالر بود کفاف هزینه و
مخارج دو ساله الزم برای چنین کاری را نمیداد .او هیچ توضیحی نداد که دو سال بر کناری از دولت
اسرائیل چه مشکالتی را برای او موجب خواهد شد .بعضی از مطالب متنوع اضافی از گفتگو:
)الف( اسرائیل بیشتر از هر کشور دیگری در ایران ) (40متخصص دارد.
)ب( رفتار ترکها ناامید کننده بود .ـگازیت بیانیه وزارت خارجه را در حضور پارلمان ترکیه تذکر داد که
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در آن آمده است ٬در صورت بروز یک درگیری در خاورمیانه همچون سال  ٬1958ترکها اجازه نخواهند
داد که آمریکا از پایگاهش در آدانا برای شرکت دادن ارتش ایاالت متحده در منطقه استفاده کند .عالوه بر
این ترکها در حالی که وزیر خارجهشان در حال شروع دیدار خود از مصر بوده با اسرائیلیها مشورت
نمودند:
به طوری که ارائه نظرات اسرائیل به ترکها در آن موقع مناسب نبود.
)ج( ـگازیت با یک خنده موذیانه گفت که او فکر میکند وقت آن رسیده بود که اسرائیلیها به سوریها
درس عبرتی بدهند :آنها در واقع باید یک ضربه خوب به سوریها بزنند .من به ـگازیت گفتم که او خوب
میداند چطور ما با این چیزها به عنوان یک مسئله اساسی برخورد میکنیم .در این رابطه این احتمال
وجود داشت که رژیم غیر منطقی سوریه با تحریک خصومت و کینهها عکسالعمل نشان بدهد .در حالی
ـکه ضربههای قبلی اسرائیل به سوریها درسی نداده بود ٬چه طور ممکن است ضربههای جدید چنین درسی
بدهد؟ به عالوه در حال حاضر مقداری امیدواری وجود دارد که با فرا رسیدن اجالس ویژه اسمک از این
هیجان کاسته شود .در نظر من برای آن چیزی که ـگازیت پیشنهاد کرده بود ٬کًال وقت مناسبی نبود و من از
اینکه ـگازیت از تمامی مردم بیشتر این طور فکر میکرد تعجب نمودم .ـگازیت اصرار داشت که اقدام
نیرومند نظامی تنها راهی است که قادر است سوریها را از هم بپاشد .همچنان که ٬توافق کردیم او با خنده به
من متذکر شد که نظرش را به عنوان نظرات وزارت امور خارجه )اسرائیل( گزارش کنم .من به او گفتم
خونسرد باش ٬در مورد ضربههایی که نیروی دفاعی اسرائیل وارد میکند ٬به قدر کافی شنیدهام.
تفسیر :ـگازیت تنها مقام بلند پایه وزارت امور خارجه )اسرائیل( است که ما شنیدهایم درباره این
موضوع با لحن کامًال تهاجمی در تشنج فعلی اظهار نظر میکند.اینکه او دوباره این کار رابکند ...اـگر مورد
نیاز بود  ...احتمال نشان دیگری از نگرانیهای بی دلیل او از مؤسسه وزارت امور خارجـه مـیباشد.
صحبتهایمان شامل آوارگان و شاخ آفریقا نیز گردید ٬که در جای دیگری ثبت شد .این گفتگو چیزی را
ـکه ما از دیگر منابع شنیده بودیم ٬مبنی براینکه ـگازیت تقریبًا در وزارتخانه بیکار است و نفوذ خویش را از
دست میدهد ٬مورد تأیید قرار داد .تحقیقات احتیاطآمیز مانع از دادن هر گونه اطالعی به ما در رابطه با
سیاسی :اچ .اچ شک هاوس
اینکه چه اتفاقی بعد میافتد شده است.
سند شماره )(6

سری /توزیع محدود
تاریخ 24 :مه  1967ـ  3خرداد 1346
به :وزارت خارجه واشنگتن
از :سفارت آمریکا در لندن
موضوع :نفتکشهایی که از سوی ایران برای فرستادن به بندر ایالت اجاره شدهاند
 1ـ اطالعات ذیل از شرکت ملی نفت ایران پس از مکالمات تلفنی بین بروئر و پالمر در تکمیل
اطالعاتی که روز  23مه ابالغ شده به دست آمدهاند.
 2ـ مالکیت ثبت شده چهار نفتکش )همه با پرچم لیبریا( که به طور منظم نفت را ازایران به بندر ایالت
)اسرائیل( میبرند:
الف :شرکت نفتکش نورا ـ هریس )مدیرای ٬هیمن( مونوریا*
* -مونورویا پایتخت لیبریا میباشد که تقریبًا در شمال غربی قاره آفریقا قرار دارد.
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ب :شرکت نفتکش لئون ترانس ورلد ٬مونروویا
ج :شرکت سوپر تانکر سامسون ٬مونروویا
د :شرکت سیریس )سابقًا آئورورا( استرو آرمادا SA NAVپاناما
 3ـ یک کشتی پنجم بنام پاتریا که مالکیت آن شرکت نفتکش  ZASبا مسئولیت محدود مونوریا بوده
است در این برنامه به کار رفته و لیکن اـکنون چنان تعهدی ندارد.
 4ـ نفت از ذخایر موجود تحت مالکیت دو عضو ـگروه ایریکان میباشد که عبارتند از سیکنال ایران
مقیم لوسآنجلس و سوییو مقیم ـکلیولند.
سند شماره )(7

سری ـ غیر قابل رویت برای بیگانگان

تاریخ اطالعات 27 :مه  67ـ 46/3/6
ـکشور :ایران و اسرائیل
منبع :یک آژانس رسمی انگلیسی
موضوع :نفتکشهایی که بین بنادر ایران و بندر عقبه رفت و آمد میکنند
ارزیابی :یک بازرگان ایرانی که درباره مناسبات اقتصادی بین ایران و کشورهای بلوک شوروی و هم
چنین سایر کشورهای خاورمیانه خوب وارد است .او یک منبع جدید است و قابلیت اعتماد او هنوز مورد
قضاوت قرار نگرفته است.
 1ـ اظهار نظر محل مأموریت :تلگراف تی ٬دی ٬سی ٬اس 67 ٬ـ  314/07341گزارش داد کـه
نفتکشهای سیریس )سابقًا آئورورا( ٬نورا ٬لئون و سامسون که همه با پرچم لیبریا حرکت میکنند ٬به طور
منظم نفت به بندر ایالت )در خلیج عقبه( میبرند.
 2ـ نفتکشهای نورا ٬لئون در تاریخ بیستم و بیست و چهارم می 1967به ترتیب از جزیره خارک
رهسپار خلیج عقبه شدند .نفت کش سیریس روز بیست و هشت می برای بارگیری نفت به جزیره خارک
خواهد آمد .هنوز معلوم نشده است که نفتکشهای سامسون و پاتریا که نفت کش دیگری است که نفت به
اسرائیل میبرد و هم چنین دارای پرچم لیبریا است در کجا هستند.
 3ـنفتکشهای سیریس و پاتریا به طور منظم بین جزیره خارک و بندرایالت حرکت کرده و نفت برای
اسرائیل میبرند و سفر آنها روی هم رفته  20روز به طول میکشد .همچنین دانسته شده است که کشتیهای
دیگری نفت را از بنادر ایران به اسرائیل حمل میکنند ٬ولی تعدادی از آنها هنگام ترک بندر بارنامههای
قالبی دارند .به طوری که بندر ایالت بندر مقصد آنها ذـکر نشده است.
 4ـ پخش از محل مأموریت :برای فرماندهان کل ارتش ٬نیروی دریایی و نیروی هوایی و فرمانده کل
نیروهای جنوب )شخصی( و فرمانده کل نیروهای خاورمیانه ٬همچنین به لندن ٬عمان ٬بغداد ٬بیروت٬
قاهره ٬دمشق ٬جده ٬ـکویت ٬آنکارا و استانبول فرستاده شود.
ـگزارش سری طبقهبندی شده است .غیرقابل پخش برای خارجیان.
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سند شماره )(8

سری ـ غیر قابل رؤیت برای بیگانگان

تاریخ 27 :می  1968ـ  6خرداد 1347
وزارت امور خارجه
سفارت آمریکا در تهران
موضوع :خط لوله اسرائیل
خالصه :مقامات اسرائیلی معتقدند که ساختمان یک خط لوله نفتی بین بندرایالت و دریای مدیترانه و
نگهداری آن کمتر از نفتکشهایی با ظرفیت مساوی خرج بر خواهد داشت .همچنین اعتقاد بر این است که
نرمشپذیر بودن این خط در هنگام تحویل نفت به بنادر شرق مدیترانه بیشتر از نفتکشهای بزرگ است.
این خط لوله ظرف یک سال تمام خواهد شد و نفت خام کافی در دسترس خواهد بود.
مالحظات زیر درباره خط لوله اسرائیل از یک مکالمه طوالنی با مقامات اسرائیل در تاریخ چهاردهم
ماه به دست آمده است:
1ـ توجیه اقتصادی:
الف .ارزانتر از دور آفریقا .در حالی که شرکتهای نفتی مدعی هستند که خط لوله مقرون به صرفه
نیست ٬آنها خودشان بهتر میدانند آن طوری که اسرائیل برداشت میکند  29کشتی به ظرفیت  200هزار
تن میتواند  50میلیون تن نفت را از طریق خط لوله در ظرف یک سال منتقل کنند .برای منتقل کردن همین
مقدار نفت در ظرف مدت مشابهی با کشتیهایی به همین ظرفیت از طریق دور آفریقا  50کشتی الزم
خواهد بود .هر کشتی 20 ٬میلیون دالر ارزش دارد و از آنجائی که  21کشتی دیگر نیز الزم است هزینه
اضافی بیش از چهار صد میلیون دالر خواهد بود که دو یا سه برابر خط لوله است.
ب .هزینه کمتر سرویس .اسرائیلیها مدعی هستند که هزینه سرویس برای نفتکشها بیش از هزینه
سرویس برای خط لوله است و تناسب هزینه سرویس نسبت به هزینه سرمایه ٬دو بر یک برای این نفتکشها
در مقابل یک بر دو برای خط لوله است.
ج .تأسیسات بهتر بندری برای بارگیری و تخلیه کشتیها .بندر ایالت آنقدر عمیق است که میتواند
هرگونه کشتی با هرگونه ظرفیت را بپذیرد و از سوی دیگر این بندر قادر خواهد بود برنامه رفت و آمد
ـکشتیهای کوچکتر را به بنادر اروپایی در شرق مدیترانه تنظیم کند زیرا به هر صورت بنادر اروپـایی
میتوانند تنها کشتیهای کوچک را بپذیرند و نخواهند توانست نفتکشهای بزرگ را که آفریقا را دور زده و
به آنجا میآیند بپذیرند ٬زیرا در چنین صورتی عملیات پذیرش کشتیها دو برابر خواهد شد.
بدین ترتیب اسرائیلیها اعتقاد دارند که وجود یک خط لوله از لحاظ اقتصادی قابل توجیه است حتی
اـگر کانال سوئز مجددًا باز شود.
 2ـ تأمین مالی:
در پاسخ به سؤالی درباره دلیل انصراف بارون روروتچیلدز اسرائیلیها گفتند که این مرد اصًال در این
ـکار دستی نداشته است.
 3ـ قابلیت دستیابی:
آنها گفتند که موضوع ٬ایجاد تأسیسات ترانزیتی است که همه کشورها بتوانند از آن استفاده کنند .آنها
خاطرنشان ساختند که تمامی نفت خط لوله  16اینچی کنونی از ایران میآید .ولی هیچ گونه تعهدی داده
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نشده است که ظرفیت این خط لوله  16اینچی فقط برای ایران قابل دسترس خواهد بود.
 4ـ ساختمان:
آنها انتظار دارند که ظرف یک سال کار را تمام کنند و بیشتر لولهها از سوی یک کارخانه در اسرائیل
متعلق به یک شرکت مقیم ـکالیفرنیا ساخته خواهد شد و آنها فرایند جوشکاری فرکانس باالی فوق مدرن
را که در کارخانه لولهسازی اهواز به کار میرود به کار نخواهند برد ٬بلکه یک فـرایـند قـدیمیتر و
محافظهـکارانهتر را به کار میبرند .آنها گفتند که کامًال معتقدند که کارخانه ترسن ـکالیفرنیا کامًال رضایت
بخش است هر چند اینگونه طرحها به نحواجتنابناپذیری دارای یکدوران آزمایشی هستند .آنها متذکر
شدند که کیفیت فوالد گاه گاهی مشکالتی ایجاد میکند.
 5ـ تحویل نفت خام:
آنها افزودند که درباره قابل دسترس بودن نفت خام جهت تحویل از طریق این خط لوله هیچ گونه
نگرانی ندارند و تنها مشکل پیدا کردن مشتری در انتهای دیگر خط لوله است.
سند شماره )(9
سری
تاریخ 7 :سپتامبر  1968ـ  16شهریور 1347
به :سفارت آمریکا در تلآویو
از :وزارت امور خارجه واشنگتن دیـ سی
رونوشت ـ بیروت ٬تهران ٬دفتر حفاظت منافع قاهره
موضوع :خط لوله ایالت ـ اشکلون
اـگر چه مقامات اسرائیلی همچنان درباره پروژه خط لوله در جواب به سؤاالت به کلیات میپردازند
چند نکته از مذاـکرات اخیر با آقای دوبن درور رئیس شرکتهای خط لوله و دکتر موشه نیمن مدیر کنترل
سوخت ٬اطالعات بهتری را درباره پروژه در اختیار میگذارد.
دکتر نیمن گفت به او دستورداده شده بود درباره خط لوله به کسی چیزی نگوید .اوافزود که این دستور
احمقانهای بود ٬چون تقریبًا تمام آنچه که او درباره پروژه میدانست در روزنامه پالت )سفارتخانه در
تلآویو آن را ندارد( در هفته اول ژوئن درج شده بود و خبر پالت نسبتًا موثق بود .آمادهسازی محل خط
لوله به خوبی آغاز شده است و اـکنون انتظار میرود که کارگذاری عملی لوله در اـکتبر شروع شود٬
تخمینهایی که اـکنون در مورد تکمیل و اختتام پروژه ابراز میشوند حول ”سپتامبر  “1969یا به طور
جامعتر ”پاییز  “1969دور میزنند .هر دو منبع از اینکه فاش کنند که برای انتقال نفت از این خط لوله چه
بهایی را تعیین کردهاند ٬خودداری میورزند .دوبن درور گفت که میداند حمل و نقل نفت چقدر هزینه
برمیدارد اما آن رقم را هیچگاه آشکار نخواهد کرد .و اوتقریبًا میداند چقدر طلب خواهد کرد لیکن چون
این هزینه انتقال هنوز هم ممکن است تابع مذاـکراتی قرار گیرد ٬فعًال از فاش کردن آن خودداری و امتناع
میورزد.
بن درور گفت که جهت استفاده از خط لوله چند قرارداد منعقد نموده ٬اما هنوز به سطح ساالنه 20
میلیون تن که ظرفیت دلخواه )خط لوله( در اولین مرحله پروژه میباشد نه توانسته است برسد .بنابراین
هنوز خیلی زود است که درباره بهرهبرداری از ظرفیت کامل خط لوله که تا  60میلیون تن در سال است٬
سخن به میان آورده شود.
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مقام گزارشگر پرسید که آیا تصمیم دولت اسرائیل مبنی بر ایجاد یک خط لوله انتقال نفت  42اینچ به
ایجاد یک صنعت پتروشیمی ٬یا طرحهای ایجاد یک پاالیشگاه جدید در آشدود ٬و یا طرحهایی برای نفت
صحرای سینا منجر نمیگردد .بن درور پاسخ داد که دو طرح اول )صنعت پتروشیمی و پاالیشگاه( تنها
مشتریان شرکت حمل و نقل اوخواهند بود و محاسبات او درمورد هزینه بر اساس این فرض استوار است٬
ـکه هیچ یک از آن دومشتری چشمگیری نخواهند بود .دوبن درور گفت مادامی که اوضاع به صورت فعلی
باقی بماند از نفت سینا کما فی السابق استفاده خواهد شد.
مقام گزارشگر از هر دو منبع پیرامون استفاده از خط لوله  16اینچی سؤال نمود لیکن بدون ورود به
جزئیات گزارش تهران الف  619نتوانست تأییدیهای برای توافقی که جهت استفاده و بهرهبرداری از این
خط لوله  16اینچی شده به دست آورد .اظهار نظر :رسیدن به یک چنین توافقی بسیار ممکن است .زیرا
اسرائیلیها جهت راهاندازی پروژه خط لوله  42اینچی به نفت خام ایران بسیار متکی و چشم امیددوختهاند.
عالوه بر اینها در گذشته نیز ممکن است از یک چنین توافقهایی استفاده شده باشد ٬چون میزان تولید خیلی
بیشتر ازظرفیت خط لوله 16اینچی است که ظاهرًانمیتواند مصرف داخلی اسرائیل را کفایت نماید .دوبن
درور تأـکید کرده است که همزمان با اختتام پروژه خط لوله  42اینچی بخش خط لوله قدیمی ایالت
اشکلون تعطیل خواهد شد و فقط ”سفارش مخصوص از طریق آن“ انجام خواهد شد ٬چون افزایش گذر
نفت خام از خط لوله  42اینچی از مرز  20میلیون با صرفهتر از به کارگیری دوباره خط لوله  16اینچی
میباشد .به گفته دوبن درور در صورتی که شرایط مالی فراهم باشد ٬شرکت  UARپروژه خود را تکمیل
خواهد نمود .به عقیده او این پروژه به هیچ وجه تهدیدی برای پروژه اسرائیلیها به شمار نخواهد رفت ٬ولی
زمانی که کانال سوئز دوباره باز شود با آن حتمًا به رقابت خواهدپرداخت .به نظر او آنچه را که از طریق
خط لوله کسب میکند باید در کانال سوئز عوارض عبورپرداخت کند بنابراین از سرمایهـگذاری در پروژه
خط لوله هیچ نفعی عایدش نخواهد شد .لیکن به عقیده دکتر نیمن افزایش سریع مصرف نفت پروژه
اسرائیلیها و  UARهر دو را سودآور خواهد نمود.
ترمینال ایالت اشکلون یا خط لوله  42اینچی قادر خواهد بود ٬نفت را به همه تانکرها منتقل نماید که
این شامل تانکرهای کوچک برای اروپای شرقی و تانکرهای عظیم نیز میشود .بنابر اظهارات دوبن
درور ٬با وجود اینکه کشتی نفتکش با عالمت پرچم اسرائیل وجود ندارد ٬لیکن اسرائیل یا مالک نفتکش
است و یا خدمات این نوع کشتیها راخریداری میکند تا بتواند در سال  20میلیون تن نفت را از طریق لوله
منتقل نماید .قبًال دوبن درور با ناراحتی بیان داشته بود که یک کشتی بخاری آمریکا به علت تهدیدهای
مکرر اعراب بر یک شرکت نفتی بزرگ قرار داد خود با اسرائیل را لغو کرده بود .لیکن این هفته دوبن درور
ـگفت که مشکل حل شده است ولی دولت اسرائیل هنوز مردد است که به اقدام قانونی علیه این کشتی دست
بزند .وی گفت مشکل به وسیله دولت اسرائیل حل شد به این ترتیب که این دولت به کمپانیهای نفتی
”اشاراتی“ نمود که یعنی نمیخواهد با او به این ترتیب رفتار شود .دوبن درور گفت او فکر نمیکند که
شرکتهای نفتی بخواهند در آشکار به مبارزه با اسرائیل برخیزند ٬لیکن به نظر او آنها باید با اسرائیل با
احتیاط بیشتری عمل کنند.
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سند شماره )(10
سری
تاریخ 1 :می  1969ـ  11اردیبهشت 1348
از :سفیر
به پیوست نامهای از راد رایت در بیروت ارسال میگردد .فکر میکند دو پاراـگراف که با رنگ قرمز
مشخص شده نظر شما را به خود جلب نماید :نکته اول این است که اسرائیلیها گفتهاند کـه از طـریق
تولیدکنندگان مستقل نفت در خلیج و یا از طریق شرکت ملی نفت ایران خواهند توانست جهت تغذیه
خطوط لوله خود به آسانی در حدود 500ـ 400بشکه در روز بیابند )ـکه البته این بیانات خالی از اغراق
نیست( و نکته دیگر اظهارات استوفر میباشد مبنی بر اینکه میزان تولید نفت خام در ایران بسیار رو به
افزایش است و به نظر وی شاه اصوًال درباره این رغم اظهار نگرانی نخواهد کرد.
آر .ال .دی
سری

سری
اداری ـ غیر رسمی

بیروت ٬لبنان
وارن ـکالرک
دائره سوخت و انرژی
دبیرخانه امور اقتصادی ـ واشنگتن دی ـ سی
وارن عزیز
تشکرات صمیمانه مرا در قبال فرستادن نشریات الزم جهت ارائه دادن به پرفسور میکداش بپذیر ٬آنها
را زمانی که دالی مک دونالد نزد من آمد در جلسه  23آوریل به او دادم .این نشریات هم برای پرفسور
میکداش و هم برای دانشجویان دانشگاه آمریکایی بیروت و دیگر مشاورین مقیم بیروت مفید است که
البته برای آنها فهرستی از منابع و نشریات موجود و در دسترس پرفسور میکداش را فراهم آوردهام.
بسیاری از ماها منتظر هستیم که گزارش کمیته ضد تراست و مونوپولی به پایان برسد؛ و من امیدوارم
ـکه به محض انتشار از هر یک از گزارشات  5رونوشت برایم بفرستی .فکر میکنم که دیگر همکارانمان در
تهران ٬ـکویت ٬ظهران ٬تریپولی و غیره نیز از دریافت رونوشت این گزارشها خوشحال شوند.
همان طور که در نامه  8آوریل خواستهاید ٬گوش به زنگ هستیم تا هر گونه خبری را که درباره خط
لوله اسرائیل به دست آوردیم ٬برایتان ارسال نماییم .مثل اینکه قبًال از قول شخصی به نام جک هارتسون
برایت گفتم که وی در حالی که در سمیناری در بیمارستان آمریکایی بیروت شرکت داشت٬به من گفت که
اسرائیلیها اصًال مطمئن هستند که حدود 500ـ  400هزار بشکه در روز نفت در خط لوله خود به وسیله
تولیدکنندگان مستقل در خلیج و شرکت ملی نفت ایران نقل و انتقال خواهند داد .در مورد دومی باید گفت
ـکه توضیحات تو مربوط به  4آوریل بسیار شگفتآور بود ـ ـ اظهارات هنری موزر در صفحه  7موجود
است .بعد از مطالعه گزارش فکر کردم بد نیست اـگر یک رونوشت از آن را به لندن نیز بفرستی .در مورد
ـگزارش خود بهتر است این نکات را نیز به خاطر داشته باشی:
ـ ـ صفحه  A. 5ظهران  ٬A - 57دائرهالمعارف جلد دوم صفحه  1ذخایر شرکت آرامکو را  4/84بلیون
میداند که به رقم ارائه شده توسط هاولند بسیار نزدیک است ولی از رقم  77بلیون ارائه شده توسط
ژورنال نفت و گاز باالتر است.
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ـ ـ در تمام طول سخنرانیهای نمایندگان این صنعت من باالخره نفهمیدم که به هنگام بحث پیرامون
ذخایر نفتی ایران منظور آنها ذخایرکنسرسیوم بوده است یا ذخایر کل ایران .فکر میکنم ارقام ارائه شده در
مورد کل ایران بیشتر صادق باشد .با این وصف ٬این به طبع ایرانیها بسیار ناخوش خواهد آمـد٬زیـرا
شرکتهای غیر کنسرسیومی از قبیل آرپی گروه و کنتینانتال میتوانند رقم ذخیره ایران را آن چنان باال نشان
دهند که بعدها با یک کمبود زیاد و شاید هم بسیار زیاد و یا افزایش در تولید رو به روشویم .درطرف دیگر
این سکه تولید ذخایر نفتی ٬والی مکدونالد گزارش میدهد که سهم انرژی حاصله از نفت خام برای اروپا
در اواسط سالهای  70بسیار افزایش خواهد یافت .آیا این میتواند دلیلی بر سر سختی ایران باشد؟ تام
استوفر یک هفته قبل در زمان حضورش در یک سمینار اظهار داشت که ایران میخواهد تا ”جایی که
بشود و امکان داشته باشد“ بر سر سختی خود بیافزاید) .البته فکر میکنم باب دول بهتر بتواند این موضوع
را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد( .به نظر توم ٬شاه اصوًال با منطق آمار ”فزاینده“ ارائه شده تـوسط
ـکنسرسیوم قانع نمیگردد .ظاهرًاحکومت عربستان سعودی بسیارمواظب این جریان است ـ ـ  359و 60
ـ  Aظهران نیز تازه رسیده است .این نامه با صحبت پیرامون نشریات آغاز شد ٬پس بد نیست که با بحث
پیرامون نشریات نیز به پایان رسد .نشریه ماه آوریل نیوزلتر مرجعی از ادوارد اچ شاف پیرامون برنامه
واردات نفتی آمریکا :ارزشیابی نیویورک :پراـگر 1968؛  257صفحه 17 ٬دالر به همراه دارد .قبل از اینکه
بخواهم آن را به خرم میتوانی به من بگویی که آیا ارزشش را دارد ) ..یا شاید یک جلد از آن را داشته
باشی؟؟( .عالوه بر این شده پیرامون ”بهای برنامه واردات نفتی برای اقتصاد آمریکا“ را +که در صفحه
سوم تحقیق نامه میل آورده شده داری یا خیر ؟
دوباره از همکاریت بسیار سپاسگزارم.
ارادتمند شما
رادریک م رایت
مقام صنعت نفت

 29دسامبر ـ  69ـ  8دی 1348
دفتر سفیر
آقای سفیر

سند شماره )(11

وزارت امور خارجه آمریکا

موضوع :قضیه ضمیمه شده
چارلی مک کاسکیل قرار مالقاتی را با هیئت اسرائیلی خواهد گذاشت .او میتواند ساعت 14/30
دوشنبه آتی 5 ٬ژانویه به دفتر شما بیاید .در غیر این صورت برنامه شما در آن بعد از ظهر خالی خواهد
بود.
تاریخ 18 :دسامبر 1966
محرمانه
از :بخش سیاسی کمی
به :سفیر
از طریق :وزیر مختار لویز
رابط من در هیئت اسرائیلی امروز تلفن کرد و گفت که سفیرشان ٬عزری مایل است که جلسه مالقاتی را
با شما ترتیب دهد .من به وی گفتم تحقیق کرده نتیجه را به وی خواهم گفت.
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آقای عزری رئیس هیئت اسرائیلی در اینجا میباشد .وی در حالی که دارای درجه سفیری است ولی
در اینجا سمت سفیری ندارد .وی در سمت دیپلماتها نبوده و جزء دیپلماتها هم حساب نمیشود .او یک
نقش دوگانه دارد نه ماهی است و نه مرغ )نه .شخص عادی است و نه دیپلمات ـ مترجم(.
هر چند که ما رابطه را در سطح کاری حفظ کردهایم ٬ولی هرگز با اسرائیلیها رابطه نزدیکی نداشتهایم.
آنها منابع خوب اطالعاتی هستند و در آن سطح حفظ رابطه مان را ثمر بخش یافتهایم.
به صالحدید شما ٬هر گاه که فرصت دارید فکر کنم بد نباشد که با آقای عزری در اینجا مالقات کنید از
آنجائی که وی درجه سفیری ندارد ٬جای مسئلهای نخواهد بود ٬ولی شما تلفن بزنید .اـگر شما تأیید
مینمایید به رابطم تلفن خواهم کرد و به او میگویم که شما فرصت ندارید و مریض بودهاید1.
در دسامبر  1970از طبقهبندی خارج میشود.
سند شماره )(12
سری
تاریخ 17 :مارس  1970ـ  26اسفند 1348
به :بخش خاور نزدیک  /ایران ـ آقای میکلوس
از :جیمز ای ٬آلیکن
ارجاع به :نامه غیر رسمی شما مورخه  17مارس 1970
موضوع :عملکرد خط لوله اسرائیلی
تخمین ما بر حسب اطالعات موجود چنین است .سه چهارم نفتی که در خط لوله اسرائیل جریان دارد
از ایران میباشد .مابقی که حدود  75000الی  100000بشکه در روز میباشد از ـکرانه بالئیم و صحرای
سینا که در سال  1967توسط اسرائیل اشغال گردید ٬تأمین میشود.
به نظر ما اـکثر نفتی که در خط لوله اسرائیل جریان دارد متعلق به شرکت ملی نفت ایران میباشد؛ در
ژانویه صادرات خارج از کشور  340000بشکه در روز بود که  170000بشکه آن به شرکت ملی نفت
ایران تعلق دارد )ولیکن همه این مقدار به اسرائیل نرفته چرا که ایران مشتریانی هم در شرق سوئز دارد( .تا
حد  100٬000بشکه دیگر در روز از نفت شرکت ملی ایران ممکن است تحت توافقهای مبادله نفت بین
شرکت نفت و کنسرسیوم که به موجب آنها شرکت نفت میتواند تا مقدار معینی نفت براساس یک قیمت
 quarter wayاز کنسرسیوم بخرد تا به کشورهای مشخص شدهای در اروپای شرقی بفروشد ٬در خط لوله
اسرائیل جریان داشته باشد .تصور میشود اـکثر نفت خریداری شده مبادلهای به رومانی برود.
امکان آن هست که مقداری از نفت ایران که توسط اعضای ایریکن و یا دیگر کمپانیهای کوچکی که
منافعی در کشورهای عربی ندارند از طریق خط لوله اسرائیل فراهم شود .به هر حال ما هیچ گونه مدارکی
ـکه نشانگر استفاده هیچ یک از کمپانیهای اصلی نفتی در کشورهای عربی از خط لوله اسرائیل باشدنداریم
ـ و ما شک داریم که آنها چنین کاری کنند.

1ـ پاورقی مترجم :در حاشیه و قسمتهای اضافی سند فوق مطلبی به صورت دست نویس نوشته شده که عبارت است از :خیر ٬بگذار برای تعیین
وقت مالقات ٬تا چهارشنبه صبح منتظر باشیم .در تاریخ  31دسامبر ٬اول درباره همین موضوع با من تماس بگیر.
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سند شماره )(13

سری
تاریخ 22 :اوت  1970ـ  31مرداد 49
به :وزارت امور خارجه ـ واشنگتن دی سی
از :کنسولگری  9آمریکا در ظهران
موضوع خط لوله ایالت ـ اشکلون
 1ـ در این موقعیت حساس فکر میکنیم که هرگونه مشارکت و معیت آمریکا با طرح خط لوله ایالت ـ
اشکلون ممکن است مخاطرات شدیدی را در قبال مناسباتمان با کشورهای دوست عرب صادر کننده
نفت در بر داشته باشد و برای مبارزه افراطیون عرب علیه تالش صلح جاری که آمریکا به راه انداخته
مهمات حیاتی تهیه خواهد کرد .هم اـکنون نیز جبهه خلق برای آزادی فلسطین در شماره  11ژوئـیه
هفتهنامه بیروتی الهدف ٬آمریکا ٬دولت عربستان و ایران را به توطئه علیه منافع اعراب با ترتیب دادن
ارسال نفت اضافی ایران از طریق خط لوله اسرائیلی متهم نموده است.
 2ـ عالوه بر آن ٬در حالی که کلیه تولیدکنندگان حوزه خلیج سعی برتولیدبیشتردارند ٬هر گونه حرکتی
ـکه نشانگر حمایت از یک تولید کننده )مانند ایران( در بازار پر منافع اروپایی باشد ٬باعث رنجش و انزجار
دولتهای عرب تولید کننده نفت و شرکتهای آمریکایی در این منطقه خواهد شد.
 3ـ خالصه ٬ما احساس میکنیم این امر اساسًا به ایرانیها و اسرائیلیها مربوط است و هر دو بحد کافی
هوشیار هستند تا بدون مطرح شدن از طرف دولت آمریکااحتماالتی را که خط لوله ایالت اشکلون همراه
دنیس مور
دارد ٬مالحظه کنند.
سند شماره )(14

سری
به :سفارت آمریکا تهران

تاریخ 24 :اوت  70ـ  2شهریور 49
از :وزارت امور خارجه واشنگتن دی سی
موضوع :ظرفیت خط لوله ایالت ـ اشکلون
 1ـمقدار نفتی که ایران ممکن است به اروپای غربی بفروشد ٬احتماًالاز طرق زیر تأمین خواهدگردید:
)الف( نفتی که به وسیله اعضاء کنسرسیوم فروخته میشود .و چون اعضاء کنسرسیوم منافع زیادی در
ـکشورهای عربی دارند ٬بنابراین مایل نیستند که با فروش نفت از طریق لوله ایالت این منافع به خطرافتد.
)ب( نفتی که از طریق منطقه کنسرسیوم در اختیار شرکت ملی نفت ایران قرار داده میشود ٬شرکت
ملی نفت ایران نفت استخراج شده از منطقه کنسرسیوم را به بازارهای نفت اروپای غربی که حوزه فروش
مخصوص کنسرسیوم است ٬نخواهد فروخت .البته شرکت ملی نفت ایران نفت کنسرسیوم را به صورت
پایاپای به اروپای شرقی مخصوصًا رومانی میفروشد.مقداری از این نفت نیز از طریق خطوط لوله ایالت
اشکلون میگذرد ٬اما دالیل آشکار شرکت ملی نفت ایران این است که این شرکت مقصد نهایی و طریق
عبور نفتی را که میفروشد نمیداند.
)پ( نفتی که از شرکت ملی نفت ایران و شرکتهای خارجی حاصل میشود ٬بیشتر در مناطق دور از
ساحل تولید میگردد.
 2ـ بنا به محاسبات سفارت آمریکا در تهران ٬شرکت ملی نفت ایران برای فروش در سال 1970مقدار
 300٬000بشکه در روز و برای سال  1971مقدار  400٬000بشکه در روز در اختیار دارد که قسمت
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اعظم آن از طریق شرق سوئز به پاالیشگاه مدرس ٬که قسمتی از آن متعلق به شرکت ملی نفت ایران است٬
ژاپن و سنگاپور فرستاده میشود .برای شرکت ملی نفت ایران بسیار مشکل است که قراردادهای خود با
این نقاط )بهخصوص مدرس( را نادیده بگیرد ٬به خصوص که اینها در دراز مدت بازده خوبی دارند و
شرکت ملی نفت ایران در ازاء بازارهای سودآور کوتاه مدتی که توسط کاهش تولید نفت لیبی به وجود
میآید٬از دست بدهد.
 100هزار بشکهای که هر روز برای شرکت ملی نفت ایران میماند ٬توسط شرکائش به غرب سوئز
انتقال یافته و به فروش میرسد .این رقم را در آینده نزدیک میتوان تا  80٬000بشکه دیگر باال برد .این
شرکاء شرکت ملی نفت ایران نیز در کشورهای عربی سرمایه گذاریهایی دارند که نمیخواهند با استفاده از
خط لوله اسرائیلی به خطر افتد.
 3ـ البته ایران به درآمد نفتی بسیار نیاز دارد و نیازی به تحریک ما ندارد که بخواهد از خط لوله ایالت
استفاده کند یا نه .گذشته از این ٬فکر میکنیم ارائه این پیشنهاد که ایران استفاده از خط لوله ایالت را برای
نفت ایران گسترش دهد ٬عالوه بر اینکه ضرورتی ندارد در روابط ما با اعراب نیز بسیار خطرناـک است.
مک آرتور

سند شماره )(15

سری

تاریخ 8 :اـکتبر  1970ـ  28شهریور 49
وزارت امور خارجه آمریکا
موضوع :خط لوله اسرائیل
آقای ولگاست گفته است که بنا به محاسبات تقریبی کمپانی اسو ٬خط لوله اسرائیل تنها میتواند
 400٬000بشکه نفت را در روز انتقال دهد .وی گفت این محاسبات از طریق چند منبع به دست آمده است
ـکه عبارتند از مصاحبت و گفتگو با اسرائیلیهایی که در مورد صنعت نفت اسرائیل صاحب نظر هستند ٬و
بیانات اخیر کنشت؛ و دیگر منابع .شاه ایران نیز که خود در خط لوله اسرائیل دارای منافعی است رقمی
مشابه را ارائه داده است ) 450هزار بشکه در روز( .آقای ولگاست گفت که بنابه اظهارات یک منبع
اسرائیلی میزان تولید و ظرفیت واقعی در سپتامبر  300٬000بشکه در روز بوده است ٬که قرار است با
طرحهایی این ظرفیت را به  600٬000بشکه در روز در سال  1971و  800000بشکه در روز بین سالهای
 73ـ  1972و  1/2میلیون بشکه در روز بین سالهای  80ـ  1973افزایش دهند.
آقای ولگاست گفته است که بنا به اظهارات همین منبع اسرائیلی بسیاری از کمپانیهای بزرگ نفتی به
طور مستقیم و یا غیر مستقیم از خط لوله اسرائیلی استفاده میکنند .آقای ولگاست گفته است که تمام این
مطلب را نمیتواند تأیید کند ٬ولی میتواند اطمینان بدهد که کمپانی خود او این خط لوله را مورد استفاده
قرار نداده است.
اظهار نظر :در مصاحبه قبل که با یکی از مدیران اجرائی استاندارد اویل ایندیانا صورت گرفت ٬وی
ـگفته است که کمپانی وی قسمت اعظم تولیدات خود را در مناطق دور از ساحل ایران از طریق خط لوله
اسرائیل منتقل میکرده است .بی بند و باری که در نحوه بیان سخنان وی مشاهده میشد ٬مقام گزارشگر را
بر آن داشت ٬تا استنباط کند که مقامات مصر که بخش اعظم نفت و منافع استاندارد اویل ایندیانا در آن
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ـکشور و خاورمیانه قرار دارد از این نقل و انتقال توسط خط لوله اسرائیل با خبر هستند٬لیکن اعتراضی
نمیکنند.
سند شماره )(16

تهران ـ ایران
سری
تاریخ 29 :اـکتبر  1970ـ  19مهر 49
اداری ـ غیر رسمی
جناب وارن ـکالرک
وزارت امور خارجه ـ واشنگتن دی ـ سی 20520
وارن عزیز
یادداشت  8اـکتبر شما درباره گفتگو باپلیت ولگاست از نکات بسیار هیجان انگیزی برخوردار بود .من
هرگز نشنیده بودم که ایران یا به عبارت دیگر شاه تا به این حد نسبت به خط لوله اسرائیل عالقه داشته
باشد .من فکر میکردم که اسرائیلیها از دولت ایران پرسیده بودند که آیا اجازه میدهد نفت ایران از این خط
لوله عبور نماید یا خیر ٬که البته ایرانیهاجواب مثبت داده بودند و اسرائیلیها نیز با این جواب اطمینان یافتند
ـکه با عبور نفت کافی از این خط لوله عظیم میتوان از نظر اقتصادی احداث آن را مقرون به صرفه دانست.
پاسخ به این سؤال که چه کسی به استفاده از این خط لوله )اسرائیلی ـ م( خواهدپرداخت ٬مستلزم تعمق
است .احتماًال اعراب تند روخواهند گفت که هر کمپانی نفتی که نفت را به خریدار بفروشد میداند و یا باید
بداند که خودش هم باید نفت را در لوله به جریان بیاندازد .در نتیجه از آن شرکت )برای استفاده از این خط
لوله احداث شده توسط اسرائیل ـ م( انتقام سختی گرفته خواهد شد .از این نظر میتوان گفت که فقط
تعدادی از کمپانیهای اصلی بینالمللی قادر خواهند بود از این خط لوله نفتی استفاده نمایند .به هر حال
نمایندگان کمپانیهای نفتی اعم از کوچک و بزرگ در اینجا قسم یاد کردهاند که نفتی که به عنوان و اسم
شرکت آنها را داشته باشد توسط این خط لوله منتقل نخواهد گردید .لیکن همگی آنها اعتراف میکنند که
این سوگند آنها مورد قبول کشورهایی چون عربستان سعودی ٬ـکویت ٬و شیخ نشینها واقع نخواهد داشت.
من حتی ازاین گزارش که گفته بودید بنا به گفته یک مقام  SOIبیشتر تولید شرکت نفت ایندیانا و شرکاء
ازطریق این خط لوله میگذرد ٬بسیارتعجب کردم .واین به این علت است که درمصاحبهای که بامدیر نفت
ایندیانا و شرکاء داشته دیوویلکی گفته است که به علت مشاجرات زیاد بین کمپانی او و شرکت ملی نفت
ایران بر سربها و مالیات نفت شرکت استاندارد دیگر برای خود نفت استخراج نخواهد کرد ٬و به همین دلیل
تولید به میزان قابل مالحظهای کاهش یافته و به اندازه نیاز شرکت ملی نفت ایران خواهد بود.
این استخراج حدود  500٬00بشکه در روز برای انتقال به پاالیشگاه مدرس و  25٬000بشکه دیگر در
روز است که به گفته ویلکی توسط شرکت ملی نفت ایران به اسرائیل فروخته میشود وی ادامه داد که
ظاهرًا این فروش نفت توسط شرکت ملی ایران باعث میشود ٬که کمبودهای داخلی اسرائیل در زمینه نفت
جبران گردد.
از آنجا که این توضیحات پاسخگوی تمام مسائل نیست .شما حتمًا دردیدار آیندهتان با پیت و آقایان
اعضای کمپانی استاندارد در مورد این سؤاالت و نقاط ابهامآمیز دیگر حتمًا توضیحات بیشتری دریافت
خواهید کرد .مهمتر این است که قبل از این مشاجرات آیا شرکت نفت ایندیانا و شرکاء از طریق این خط
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لوله نفت خود را منتقل میکردهاند و یا اینکه انتقال نفت از طریق این خط لوله فقط توسط خریدار صورت
میگرفته است.
موفق باشید
ارادتمند
جان ٬ال .واستبرن
مسئول امور نفتی

سند شماره )(17

سری

تاریخ 25 :نوامبر  1970ـ  4آذر 49
جان واشبرن
غیر قابل انتشار برای ملل بیگانه ـ توزیع محدود
مسئول امور نفتی ـ سفارت آمریکا ٬در تهران
جان عزیز
از نامهای که در تاریخ  29اـکتبر در جواب نامهای که پیرامون گفتگوی من با پیت ولگاست درباره
ظرفیت خط لوله اسرائیل نوشته بودی متشکرم .پاورقیهایی که اضافه کرده بودم بیشتر براساس بیانات
شاه در چند سال گذشته مبنی ”عالقه“ شاه به این خطوط و به خصوص براساس گفتگویش با اعضاء
ـکنسرسیوم در زوریخ در  31ژانویه  1969نوشته شده است.
به طور خالصه مطلبی که از آن گفتگو به وسیله کنسرسیوم بر جای گذاشته شده در بخشی که درباره
خط لوله ایران ـ ترکیه پیشنهاداتی میکند ٬چنین میگوید:
”شاه گفته است که خط لوله )ایران ـ ترکیه( توسط او ارائه نشده است؛ او نیز مانند دیگر اعـضاء
ـکنسرسیوم به منافع مینگرد .بهتر است ظرفیت متغیر ارائه شونده به وسیله صادرات به توسط کشتی و از
طریق جزیره خارک حفظ شود .از طرف دیگر اـگر خطوط لوله برای هر بشکه  10سنت بیشتر عاید
فروشنده بکند ٬او نیز بدش نمیآید از این طریق سود بیشتری ببرد .مسئله صرفًا یک مسئله اقتصادی
است؛ اـگر خط لوله منافعی برای او داشته باشد مورد استفاده خواهد بود در غیر این صـورت خـیر.
اعلیحضرت اضافه کردند که استفاده از خط لوله اسرائیل به تمایل ایران بستگی دارد ٬به خصوص که ایران
نیز در این خط منافعی دارد .اعراب نمیتوانند از این کار ممانعت به عمل آورند ٬و او مایل نیست و انتظار
ندارد که اعراب بر اسرائیل پیروز شوند ...
این حس مالکیت که در این پاراـگراف مشهود است مخصوصًا باعث شده است که شاه )یا ایران ٬چون
متأسفانه من نیز مانند ایرانیان( ضمیر سلطنتی ”ما“ را با هر دو معادل فرض میکنم ٬مستقیمًا منافعی در
اینخط لوله داشته باشد تا اینکه بخشی از تولیدات خود را صرفًا از آن عبور دهد.
شاه در گفتگویی که با هارولند و وسیچ در  27سپتامبر  1970داشت ٬موضوع خطوط لوله اسرائیل را
به میان آورده خاطرنشان ساخت که ”ایران با این طرح بیگانه نیست“ و به نظر میرسد که میخواهد با
آرامی استفاده از آن را به میان بکشد.
باب دول از قول سفیر مایر میگوید که شاه گفته است که ایران دارای منافع مالی در خط لوله 42اینچی
اسرائیل است .به نظر باب این سخنان از طرف شاه در سال 1967ایراد شد که در آن وقت اسرائیل در به در
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به دنبال منابع مالی میگشت ٬تا این خطوط را تأمین سازد.
اخیرًا گزارشی از سازمان سیا رسیده است )70ـ 321/30917ب مورخه  24اـکتبر  (1970که نفت
خام آغاجاری که از طریق یک شرکت آمریکایی خریداری میشود ٬عالوه بر نفت شرکت ملی نفت ایران
از طریق خط لوله اسرائیل عبور میکند .البته این گزارش ارزیابی نشده است و مکان دریافت گزارش نیز
تل آویو بوده است.
ولی ظاهرًا سفارت ایران به دفتر حفاظت منافع مصر در سفارت هند گفته است که اصوًال نفتی از
شرکت ملی نفت ایران از این خط لوله عبور نمیکند و هنگامی که ازیوسف اـکبر که از اعضاء سفارت ایران
است توضیح بیشتری در این باره خواسته شد در جوابم گفت شرکت ملی نفت را در جزیره خـارک
میفروشد و اینکه نفت چگونه عبور میکند به خریدار مربوط است نه به شرکت ملی نفت ایران.
آقای فال کینگهام منبعی بود که استفاده شاه ایران از خط لوله اسرائیل را گزارش داده بود .تا آنجا که
من و باب دول به خاطرمیآوریم عبارت نقل شده به وسیله او باین ترتیب بود که ”تولیددوز از ساحل مااز
طریق خط لوله اسرائیل میگذرد“ در صورتی که فال کنیگهام در ایران باشد خواهد توانست اطالعات
مورد نیاز شما را در اختیارتان بگذارد.
از شاه ایران صحبت کردیم .جنبههای شگفتآوری از شرکت استاندارد اویل ایندیانا و شرکاء یادم
آمد .در نامهای که در  3اـکتبر نوشته بودی گفته بودید که موضع اقبال این بوده است که استاندارد اویل
ایندیانا و شرکاء قیمتها را پایینتر از قیمتی که برای تعیین نرخ مالیاتها و عوارض الزم دارد نمیآورد .و این
”ـکامًال“ متضاد است با این اصل از استاندارد اویل ایندیانا و شرکاء که کمیتهای دارد که میتواند در صورت
لزوم تخفیفهایی به این شرکت اعطا نماید .ممکن است شرکت ملی نفت ایران تخفیف نیز بدهد .ولی آیا
میتوان گفت که این شرکت به خاطر فشارهای وارده غیر از مفاد مندرجه 1ـ 21موافقت نامه این چنین
میکند؟ به همین دلیل بد نیست بدانیم سفارت بر چه اساسی اظهار میدارد که میزان تولید نفت ایران
 200٬000بشکه در روز افزایش مییابد در صورتی که مشاجره ایران و استاندارد اویل ایندیانا و شرکاء
یک سال پیش حل شد )تهران  .(4355گزارش تهران به شماره  5109مرا امیدوار میکند که به خود به
قبوالنم که مشاجرات میان این دو دیگر از میان رفته است.
باب و من خیلی عالقه داریم نشریه  314مورخه  29اـکتبر را درباره طرح گاز مایع طبیعی که وسیله
ـکایزرپیشنهاد شده است داشته باشیم .همان طور که میدانید پروژههایی در دست تکمیل است تا گاز مایع
طبیعی را از طریق الجزیره و ونزوئال به آمریکا وارد کنیم ٬و مطالعاتی نیز برای ورود گاز مایع طبیعی از
نیجریه ٬که از طریق دریا دورتر از الجزیره است ٬شروع شده است .قیمتهای تقریبی نسبت به منابع حاضر
بسیار گرانتر است ٬بدون شک مجبور خواهیم شد گرانتر بخریم ٬ولی آن را از دست ندهیم .چون منبع ما در
این کشور رو به اتمام است .با این وصف ٬فکر نمیکنیم که گاز مایع طبیعی خلیج بتواند در بازارهای آمریکا
آن طور که ـکایزر میگوید رقابت نماید .قسمت اعظم بهای گاز مایع طبیعی در ارزش تانکرهای آن نهفته
است .یک کشتی مخصوص حمل گاز مایع طبیعی با حجم  50٬000تا  40٬000تقریبًا بین  40تا 50
میلیون ارزش دارد )ـکه البته قیمت آن دو برابریک تانکر نفت کش  250٬000حجمی است( ٬بنابر این بسته
به مسافتی که این کشتیها باید سفر کنند قیمتها افزایش مییابد.
در صورتی که بازار بالقوهای برای گاز مایع طبیعی ایران وجود داشته باشد )چون 5ـ 4سال طول
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میکشد تااین پروژه راه بیفتد( به نظر ما ژاپن بازاری بهتر از اروپا و آمریکامیتواند باشد .هیچ یک از منابع
صنعتی که ما با آنها گفتگو کردیم حتی فکر نمیکند ٬که ممکن است ژاپن نیز بازار خوبی برای گاز مایع
طبیعی باشد ٬که البته با افزایش قیمت نفت این طور خواهد شد .در حال حاضر ژاپن مقداری گاز مایع
طبیعی را از آالسکا و برونئی به دست میآورد.
به نظر من دیگر منابع گازی چون اندونزی قبل ازاینکه  3هزار میل به طرف خلیج فارس بروند ٬دردام
ژاپن گرفتار خواهند آمد .در این رابطه خوشحال خواهیم شد که اـگر ما را در جریان طرحهای متذکر شده
توسط آقای فیروزان ٬عضو شرکت ملی نفت ایران ٬آمریکاییها و فرانسویها قرار دهید .آیا شما نیز با نظریه
ـکایزر مبنی بر اینکه هر چه زودتر باید در رابطه با گاز مایع طبیعی اقدام کرد ٬موافق هستید؟ اتفاقًا ـکایزر
ـگفته است که ایران ”ظرفیت دست نخوردهای“ معادل  450000فوت مکعب دارد .میدانید این ارقام را
چگونه به دست آوردهاند؟
بنابه اظهارات ژورنال نفت ایران مورخ اـکتبر  ٬1970در اوت همان سال ایران حدود  1/9بلیون را با
سوزاندن به هدر میداد )به میزان هر ماه  56/4بلیون فوت مکعب( .آیا این به هدر رفتن گاز توسط
لولهـکشی گاز به شوروی کاهش یافته است یا نه؟
این نامه خیلی طوالنی شد .امیدوارم که این نامه حالت مشاجرهآمیز نداشته باشد ٬چون از مشاجره و
نزاع اصوًال خوشم نمیآید ٬بلکه دوست دارم نظریات و عکسالعملهایمان را با هم در میان بگذاریم
امیدوارم تعطیالت خوش بگذرد.
ارادتمند
وارن ـکالرک
دفتر انرژی و سوخت

سند شماره )(18

تهران ـ ایران
سری
تاریخ 23 :دسامبر  1970ـ  2دی 49
اداری ـ غیر رسمی
وارن ـکالرک
وزارت امور خارجه ـ واشنگتن دی .سی20520 .
وارن عزیز
از نامهای که در  25نوامبر فرستاده بودید بسیار متشکرم ٬که البته به خاطر مشکالت پستی که در این
روزها پیش آمده چند روز پیش به دستم رسید .پس از بررسی نکاتی که توسط شما مطرح شده بود واقعًا
نمیدانم در پاسخ سؤال شما مربوط به منافع ایران در خط لوله نفتی اسرائیل چه بگویم .البته من نقطه
نظرهای شاه را که به نمایندگان کنسرسیوم در زوریخ ارائه شده بود٬شنیدهام و این جمله او را که در آنجا به
این مضمون ”ایران منافعی در خط لوله دارد“ ایراد شده بود خواندهام .البته فکر میکردم که این جمالت به
این مضمون بیان شده که از نظراقتصادی این خط لوله را حمایت شده ٬فرض نمایند .عالوه براینها مهندس
سپهبان رئیس دفتر تحقیق شرکت ملی نفت ایران به من گفته بود ٬الزم نیست که حتمًاایران در این خط لوله
سرمایهـگذاری مالی بنماید ٬چون اسرائیلیها مهارت کافی در جلب سرمایه برای این خط لوله دارند ٬ولی
اسراییلیها خیلی مایلند که ایران به هر ترتیب که شده از این خط لوله نفتی استفاده کند .به این ترتیب ٬من

اشغالگران قدس  453

تنها قادر به ارائه شواهدی هستم که هنوز”تأیید نشده است“ و برای به دست آوردن شواهدمستدل باید در
اطراف این قضیه کنکاش بیشتری به خرج دهم .باید ببینم که آیا سازمان منابع کنترل شده آمریکایی نیز
میتواند در این زمینه مرا یاری دهد یا خیر .یکی از گزارشهای سازمان سیا در تل آویو را که مربوط به
همین قضیه است مطالعه کردهام .به نظر من شرکت ملی نفت ایران از طریق کنسرسیوم مقداری نفت خام به
دست میآورد ٬که البته از نحوه قرار داد مربوطه شما مطلع هستید ٬و آن را به کشور رومانی میفروشد .این
همان نفت خامی است که از طریق آغاجاری استخراج گردیده و از طریق خط لوله نفتی اسرائیل منتقل
میشود و هیچ کمپانی بینالمللی در ارتباط با این عمل نیست.
موضوع دولت ایران و شرکت ملی نفت ایران خطی است که به وسیله یوسف اـکبر دنبال میشود .یعنی
این نفت خام مذکور از بخش جنوبی ایران استخراج گردیده نیمی از آن بنا به قرار داد مشترک به شرکت
ملی نفت ایران تعلق میگیرد .و شرکت ملی نفت قسمت اعظم این نفت خام را به خریدارانی میفروشد که
خرید خود را از طریق خط لوله نفتی اسرائیل به فروشندگان خود میرسانند .با این وصف کمپانی ایندیانا
دوباره تماس گرفته و تأـکید کرده است که هیچ مقدار نفت تولیدی نفت جنوب را از طریق خط لوله نفتی
اسرائیل منتقل نمیکند.
درباره مشکالت کمپانی ایندیانا باید بگویم که موضع اقبال این است که ایندیانا اصًال حقی نداشته که
در مورد گرفتن تخفیف اقدام نماید ٬بنابراین موارد نکات الزم برای مذاـکره و یا بحث نمیباشد .دیوویلکی
مدیر ایندیانا به من گفته بود که در صورت از بین رفتن اختالفات در یک سال قبل تولید این کمپانی به
 2/00٬000بشکه در روز میرسید .لیکن ظاهرًا در آینده نزدیک نباید انتظار داشت که راه حلی برای این
مسئله به وجود بیاید .وندربریک )ـکه حتمًا گزارش رضایت بخش ما از کارش را به زودی خواهید دید(
باید فرصت کافی برای مطالعه موقعیت داشته باشد و تمام وقایعی که به دنبال فداـکاری فالکینگهام در برابر
خودخواهی اقبال پیدا شد ٬مدتها طول میکشد تا از خاطرهها محو گردد.
از اطالعات بسیار مفیدی که درباره گاز طبیعی مایع در اختیارم گذاشتهاید ٬بسیار ممنونم .از پیچیدگی
اقتصادی این صنعت به هیچ وجه مطلع نبودم و از اطالعات مفیدی که در دسترسم قرار دادید ٬خیلی
متشکر هستم .پس از مدت کوتاهی به بررسی جزئیات تقاضانامههای شرکت ملی گاز ایران درباره
ـکارخانههای گازطبیعی مایع خواهیم پرداخت .در مورد کمبود ٬وقتی که آقای فیروزان مطرح نموده و گفته
بود که برای پر کردن تقاضانامه توسط ـکایزر کافی نیست ٬کمی مظنون هستم .من نمیدانم که ـکایزر رقم
 450/000فیت مکعب موجودیت گاز در روز را از کجا به دست آورده ٬مگر اینکه آنها تنها از یک منطقه
این قدر توانسته باشند استخراج نمایند .رقمی که توسط روزنامه نفتی ایران منتشر شده ٬همانند ارقام
حاصله از دیگر انتشارات معتبر است .هدر رفتن گاز با احداث خط لوله گاز شوروی کاهش نیافته است٬
چون برای این خطوط لوله چاههای مخصوصی حفر شده است.
من همراه این نامه اسنادی را برایت میفرستم که به صورت پنهانی از شرکت ملی نفت ایران دریافت
ـکردهام و عالوه بر آن یادداشتی را که برای بیل نوشته بودم تا به شیفر بدهد نیز برایت خواهم فرستاد .تا آنجا
ـکه اعضاء کنسرسیوم در اینجا میدانند ٬کنسرسیوم به هیچ وجه تالشی در جهت پاسخگویی به این ارقام
اعمال نکرده است .بنا به دالیلی که در یادداشت آوردهام ٬فکر میکنم خیلی بهتر خواهد بود اـگر ما بتوانیم
هر دو طرف را به مذاـکره پیرامون ارقام خودشان بکشانیم.به خصوص که در حال حاضر شرکت ملی نفت
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ایران کارهای بسیار معقولی را ارائه نموده است .عالوه بر اینها خیلی مایلم کتابچه نمایندگانی را که به
مالقات شما میآیند ٬مورد مطالعه قرار دهم .مخصوصًا ٬خیلی مایلم راجع به هویت شخصی که تحلیلی
برای شرکت ملی نفت ایران ارائه داده چیزهایی دستگیرم شود.
اصًال از آثار و جنجالهای خصمانه نگران نشو )و حتمًا هم نگران نمیشوی( ما باید برای به دست
آوردن بهترین نتیجه درگیریهای زیادی داشته باشیم .امیدوارم این نامه هم زمان با سال نو با بهترین
آرزوهایم در مورد اینکه سال خوبی داشته باشی به دستت برسد.
ارادتمند شما
جان .ل .واش بورن
مقام امور نفتی
سری

سند شماره )(19

خیلی محرمانه
تاریخ 28 :دسامبر  1970ـ  7دی 49
به :سفارت آمریکا ـ تهران
از :وزارت امور خارجه
موضوع :وزیر مسئول ٬هیئت ایرانی اعزامی به اسرائیل ٬ابراهیم تیموری
اطالعات ذیل در رابطه با ابراهیم تیموری ٬از گزارش ـکویت  218ـ الف به تاریخ  9آوریل 1964
)ارسال شده به تهران( استخراج گشته است ٬و در جواب نامه هوایی ارجاعی تسلیم میگردد .اطالعات
دیگری در دست نمیباشد.
تمایل شیخ نشینهای جنوبی خلیج به وسیله گروه وزیر که از تاریخ  28تا  30مارس از ـکویت دیدن
ـکردند نشان داده شد .به خصوص ٬ابراهیم تیموری به مدت تقریبًا طوالنی با مأمور گزارش دهنده صحبت
نمود .تیموری تأیید نموده که او مسئول تقسیمات دفتر خارجی خلیج فارس میباشد .وی به صورت
ـگولزنندهای در مورد نقش خودش در هیئت صحبت میکرد و خدمت اخیرش در اسرائیل را مخفی نمود و
فقط به خدمتش در برن و سوئیس در طول  6سال اخیر و لندن قبل از آن اـکتفا نمود .او ادعا نمود که مطالب
ناچیزی در مورد خلیج میداند و ادامه میدهد که او هنوز هیچ کدام از شیخ نشینها بازدید نکرده است و
راجرز
تمام روابطش با آنها از طریق دفتر وزارت خارجه در حدود  2ماه پیش بوده است.
سند شماره )(20

خیلی محرمانه

تاریخ 19 :می 1971
برای بایگانی ـ )بایگانی هیئت ایرانی(
جی فرس ٬مأمور سیاسی ٬سفارت آمریکا ـ تل آویو
ابراهیم تیموری رئیس هیئت ایرانی در اسرائیل
در  27آوریل  ٬1971من بنا به خواهش ابراهیم تیموری ٬رئیس اعزامی هیئت ایرانی به اسرائیل با او
مالقات نمودم .تیموری یادآور شد که او تمایل دارد که با سفارتخانه آمریکا همانطور که در طول سفر
قبلیاش به اسرائیل رابطه داشته است ٬رابطه داشته باشد.
در طول مذاـکرات ٬تیموری اشاره نمود که دولت ایران عقیده دارد ٬اسرائیل باید مقدار بیشتری در
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مذاـکراتش با اعراب انعطاف به خرج بدهد .او میگوید که اشغال سرزمینهای اعراب در بلند مدت به نفع
اسرائیل نخواهد بود ٬زیرا این فقط برخورد اعراب با اسرائیل را شدیدتر و طوالنیتر مینماید.
تیموری سؤال مینماید که آیا آمریکا قادر به اعمال فشار بر اسرائیل است تا او را به عقب نشینی بر
طبق طرح راجرز ترغیب نماید یا نه .من به او پاسخ دادم که دولت ما در حال تالش کردن است تا اینکه
اسرائیل را ترغیب نماید تا براساس افکار خودشان یک طرح صلح تهیه نمایند و ما خیال این را نداریم که
یک طرحی مانند طرح راجرز یا طرحهای از قبل تعیین شده صلح دیگری را به اسرائیل تحمیل نماییم.
تیموری درمورد سیاست آمریکا در رابطه با خاور نزدیک دوستانه به نظرمیرسید .اوتأیید نمود که او
مسئول مسائل خلیج فارس از هنگام عزیمتش از اسرائیل و برگشتن در حدود دو ماه پیش بوده است .من
در مورد جزئیات کارش در رابطه با مسائل خلیج فارس به او فشار نیاوردم.
من فکرمیکنم که وضع تیموری درست شکل وضع شخصی باشد که پیش ازاو دراین مقام بود و نامش
فریدون فرخ میباشد .منظورم این است که او از لحاظ تکنیکی یکی از اعضای کارکنان دیپلماتیک ایرانی
در برن ٬سوئیس میباشد ٬ولی او در حقیقت مسئول هیئت نیمه آشکار ایرانی در اسرائیل میباشد.
هیئت ایرانی در اسرائیل به نظرمیرسد که از  3عضو ٬که شامل تیموری نیز میشود٬تشکیل شده باشد.
بقیه افراد این هیئت را که من مالقات کردهام عبارتند از :قاضیزاده که )در سال  (1969بیشتر با مسائل
مربوط به دانشجویان یهودی ایرانی در اسرائیل رابطه داشت ٬و محمد ایزدی که یک مأمـور سـیاسی
میباشد).ایزدی خیال دارد که تا قبل از پایان  1971اسرائیل راترک کند( .هیئت در یک ویال که در خیابان
جابوتینسکی ٬راماتگان واقع شده است سکونت خواهد کرد) .تلفن  033ـ  .(733تیموری در ویال زندگی
میکند.
ـکشور سوئیس از منافع ایران در اسرائیل مراقبت و نظارت میکند و متقاضیان برای ویزای ایران باید از
طریق سفارت سوئیس در تل آویواقدام نمایند .اـگر چه یک هیئت استخدامی ایرانی صدور ویزاها را انجام
میدهد.
سند شماره )(21

وزارت امور خارجه
 23مارس  1972ـ  3فروردین 51
سری /غیر قابل رؤیت برای بیگانگان فقط برای مشاهده )نقل خبر فقط به وسیله خواندن باشد ـمترجم(
اداری ـ غیر رسمی
جان ال .واشبورن ٬اسکوئیر
سفارت آمریکا ٬تهران
جان عزیز
در رابطه با قید ”انتشار در خارج ممنوع است“ که گزارش ضمیمه منابع ویژه آمریکایی دارد ممکن
است که شما این گزارش را ندیده باشید .من عنوان ”فقط برای مشاهده“ را برروی این نامه زدهام چون باید
این مطلب را که من این گزارش را به شما دادهام ٬خیلی پوشیده نگاهدارید.
در پاراـگراف  ٬3گزارش نمایانگر این است که شرکت ملی نفت ایران دارای یک سهم متعارفی در خط
لوله ایالت ـ اشکلون میباشد .چند سال پیش من این احساس را کردم که دولت ایران دارای مقداری منافع

اسناد النه جاسوسی آمریکا

 456

مالی غیر محدودی در آن میباشد .به هر حال من فرض کرده بودم که این محدود به قروض ٬ضمانت
نامهها ٬و  /یا عملکرد موافقتنامهها میشود ٬مشارکت متعارفی به هر حال مرا تعجب زده میکند .هر نوع
اطالعاتی که شما ممکن است در رابطه با این سؤال داشته باشید ٬مورد عالقه ما خواهد بود.
ارادتمند
روبرت ال .دوئول ٬جی آر.

سری  /غیر قابل رؤیت برای خارجیان
تاریخ و محل کسب بوسیله منبع :تل آویو  /دسامبر 1971
تاریخ توزیع 14 :ژوئن 1972ـ

تاریخ اطالعات :دسامبر 1971
ـگزارش اطالعات جاسوسی
ـکشور :اسرائیل  /ایران
شماره گزارش 72 :ـOOB 321/00088
تعداد صفحات 2
این اطالعات ارزیابی نشده است
منبع :تبعه ایاالت متحده ٬مجری شرکت در رابطه با آماده سازی وسایل نفتی ساحلی.
موضوع :خط لوله ایالت ـ اشکلون  /افزایش ظرفیت  /خط لوله دوم  /لنگرگاههای
شناور اضافی  /مشارکت شرکت ملی نفت ایران
 1ـ درجریان گفتگوهایی با دوبن درور ٬رئیس ومدیر عامل شرکت خط لوله ایالت ـاشکلون ٬و بازیر
شائول٬مدیر کل بانک ماوی تایم اسرائیل فهمیده شد که برنامهریزی کنونی نیاز به حداـکثر  120میلیون تن
در سال دارد .این نمودار در سه ساله اولیه از طریق خط لوله دوم  42اینچی اضافی و تغییراتی در جریان
وسایل ذخیره سازی در اشکلون به دست خواهد آمد .پیش بینی میشود که ظرفیت حداـکثر هر خط لوله
 60میلیون تن خواهد بود .ظرفیت کنونی  40میلیون تن است و این مقدار برای سال جاری  1971در
حدود  20میلیون تن بوده است.
 2ـ به عالوه خط لوله دوم٬تغییرات زیرین برنامه ریزی شده است .درایالت لنگرگاه باربری که به طور
متداول نفتکشهایی با وزنی سنگین تا  100هزار )تن( را جابجا میکند به مقداری توسعه خواهد یافت که
قادر به جابه جا نمودن دو نفتکش اضافی به مقدار  150هزار )تن( خواهد بود .در قسمت اشکلون ٬به طور
متداول دو لنگرگاه چند پهلویی و یک تک پهلویی شناور وجود دارد.
در ژانویه  1972یک قراردادی برای چهارمین لنگرگاه شناور منعقد خواهد گردید که با سـیستم
لنگرگاه تک پهلویی خواهد بود .در می  1972لنگرگاه اول ٬یک چندپهلویی شناور ٬جایش را به یک تک
پهلویی شناور خواهد داد .ده ماه بعد از تکمیل لنگرگاه شناور چهارم ٬لنگرگاه پنجم با سیستم تک پهلویی
اضافه خواهد گردید .سیستم تک پهلویی زمانی که یا سیستم چند پهلویی مـطابقت مـیشود ٬اجـازه
بهرهبرداری  60درصد بیشتر از لنگرگاه را میدهد ٬زیرا مهار کننده کشتی میتواند  360درجه در اطراف
ترمینال لنگرگاه تک پهلویی یا تغییراتی در باد ٬جزر و مد و سیل دریایی چرخش کند.
 3ـ بعد از کوششهای بسیار برای فاش نکردن آن ٬بن دور اعتراف کرد که نیمی از شرکت خط لوله
ایالت ـ اشکلون تعلق به شرکت ملی نفت ایران دارد .سرمایه گذاری پنج ساله برای تغییراتی در سیستم
لنگرگاه که در باال توضیح داده شد درخواست گردیده بود .بانک شرکت ایاالت متحده چکهای در وجه
شرکت خط لوله منظور کرد و به این نتیجه رسید که این شرکت  50درصد متعلق به دولت اسرائیل و %50
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متعلق به شرکت خط لوله ایالت ـ اشکلون هولدنیک مونترال میباشد.
بانک سپس سعی نمود تا مکان و اسامی کارکنان شرکت خط لوله ایالت اشکلون را معین کند ٬اما قادر
به انجام آن نگرید .وقتی گفته شد که ناتوانی در تشخیص مالکان شرکت خط لوله ایالت ـ اشکلون موجب
جلوگیری از سرمایه گذاری گردیده است ٬دور اظهار داشت که مقامات شرکت ملی نفت ایران شرکای آن
ـگردیدند .اواضافه نمود که بیشتر نفت خامی که در خط لوله تلمبه زده میشود٬از جانب ایران میباشد.دور
اشاره نمود که دو نفتکش  225هزار )تنی( در نروژ به وسیله شرکت حمل و نقل ماری تایم فروت در حال
ساختن میباشد .یکی تقریبًا تکمیل شده است و دیگری در چند ماه آینده تکمیل خواهد گردید .هر دو
نفتکش نفت خام را از ایران به ایالت حمل خواهند نمود.
سند شماره )(22
خیلی محرمانه ـ  10فوریه  1973ـ 20بهمن 51
به :وزارت امور خارجه واشنگتن دی ـ سی.
از :سفارت آمریکا تل آویو
موضوع :کشتیهای باربری ماری تایم فروت عهدهدار توسعه کلی میباشند
1ـ اخبار شرکت مهم اسرائیلی ٬حمل و نقل ماری تایم ٬در رابطه با اعالم خریدهای مهم در انگلیس
دوبار درمطبوعات آمده است .دراول فوریه ٬شرکت سفارش شش سوپر نفتکش  330هزار تنی که ارزش
آن به  150میلیون پوند میرسد را از شرکت هارلند و ولف بلفاست اعالم نمود .در هفتم فوریه ٬مطبوعات
خبر رسمی سفارش دیگری برای شش سوپر نفتکش  250هزار تنی و شش نفتکش کوچکتر  10هزار تنی
از شرکت سوان هانتر نیوکاس را هم چنانکه انتظار میرفت گزارش نمودند ٬این سفارشات مـتعاقب
سفارش برای سه سوپر نفتکش  380هزار تنی در آمریکا میباشد.
 2ـ همه این سفارشات ظاهرًا با الگوی عرف گذشته دریایی مطابقت دارد و مبتنی بر آماده بودن
حکومتها درباره تأمین ملی سخاوتمندانه برای مشغول نگهداشتن کارگاههای کشتی سازی آنهاست
 3ـ ما حدس میزنیم که سفارشات احتماًال در رابطه با این مصلحت که خط لوله ایالت ـ اشکلون
سیراب نگهداشته بشود نمیباشد ٬ظرفیت نفتکشهای سفارش شده به نظر میرسد که دو برابر بیشتر از
پروژه مورد نیاز پر سازی خط لوله به ظرفیت  40میلیون تن باشد .نفتکشهای جدید به نظر میرسد که
اساسًا در تجارت در بستی نفت تحت پرچمهای مختلف در رابطه با تحویل نفت خام ایران ٬احتماًال به
زور هیلون
آمریکا ٬تمرکز پیدا کند.
سند شماره )(23

خیلی محرمانه

 22ژوئن  73ـ  1تیر 1352
یوریل لوبرانی
اسرائیل
انتصاب سفیر برای ایران
یوریل لوبرانی )با تلفظ لوبراهانی( در هیئت مدیره ٬صنایع کور از اواسط سال  1971به عنوان مدیر
قسمت کارهای مهم تحت اقدام و پروژههای خارجی بوده است .این هیئت مدیره سیاست اصلی برای
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صنایع کور که بزرگترین شرکت صنایع اسرائیل است را تعیین میکند .اوائل زندگی و طریق زندگی )خط و
مشی(.
یوریل لوبرانی در  7اـکتبر سال  1926در حیفا به دنیا آمد .او از دبیرستان مشهور ری علی ٬تل آویو در
سال  1944فارغالتحصیل شد .او یک لیسانس )افتخاری( از دانشگاه لندن دارد .لوبرانی در هاـگانا و
نیروهای دفاع اسرائیل از  1944تا  1948خدمت کرده است .او در سال  1950وارد وزارت خارجه شد و
اولین بار درقسمت خاورمیانه انجام وظیفه کرد ٬و سپس به عنوان منشی خصوصی وزیرامور خارجه اخیر
موشی شارت از سال  1951تا  1953خدمت کرد .او از سال  1953تا  1956در لندن بود.
لوبرانی در خالل سالهای  1957تا  1961کمک مشاور و سپس مشاور نخستوزیر سابق دیوید بن
ـگوریون در امور مربوط به اعراب بود .در این زمان تمایالت غیر مشفقانه او نسبت به اعراب حداقل دوبار
در مطبوعات اسرائیل مورد انتقاد قرار گرفت .وقتی که در سال  1963اشکول نخستوزیر شد لوبرانی
معاون مدیر عمومی اداره نخستوزیری بود .تحت نخستوزیری اشکول او به عنوان منشی سیاسی و
مدیراداره خصوصی به کار خود ادامه داد .در سال  1965لوبرانی از مقامش کناره گرفت ٬چرا که وفاداری
و تعهد او نسبت به بنگوریون از داشتن همدردی )دلسوزی( کامل برای اشکول جلوگیری میکرد.
لوبرانی به عنوان سفیر از سالهای  1965تا  1968در اوگاندا ٬رواندا ٬بروند یا خدمت کرد و از سال
 1968تا  1971هم به عنوان سفیر در اتیوپی بوده است در خالل مأموریتش در ـکامپاال لوبرانی برنامه
ـکمکهای اسرائیل را که شمال قرار دادن مستشاران در ارتشاوگاندا و نیروی هوایی و پلیس بود ٬ایفا کرد.
این تماسها او را یکی از بهترین افراد آـگاه در اوگاندا کرد و سفارت آمریکا او را دوستی با ارزش و همگام
)همدست( تشخیص داد.
اطالعات شخصی:
لوبرانی و زنش ٬سارا لوی سابق 4 ٬بچه دارند :تالیا ٬دوریت و نلی .لوبرانی در اوگاندا دچار ماالریا
شد .او انگلیسی را خیلی عالی حرف میزند.
تاریخ  22ژوئن 73
سند شماره )(24
خیلی محرمانه
تاریخ 5 :دسامبر  1973ـ 52/9/14تهران
صورت مذاـکرات
شرکتکنندگان :آرتیه لوین کنسول اسرائیل و دوگالس هگ کاردار
موضوع :ایران ـ مجموعه مطالب گوناـگون
به توصیه کاردار لوبرانی کنسول اسرائیل در تهران ٬آرتیه لوین ٬در  5دسامبر بدیدن من آمد .با اینکه به
تازگی از راه رسیده بود ٬اما گفت که او و خانوادهاش در جای معقولی سکنی گزیدهاند.
اطالعات بیوگرافی:
لوین در تهران به دنیا آمده و تحصیالتش را در اینجا گذرانده است .او فارغالتحصیل مدرسه کامیونیتی
)مدرسه آمریکاییها در تهران ـ مترجم( ٬در روزهایی که آنجا مؤسسهای وابسته به کنیسه بوده و تعداد
نسبتًا خوبی از محصلین یهودی بودند ٬میباشد .بعد از اینکه او از تهران به اسرائیل رفت در قسـمت
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خدمات خارجی مشغول کار شد و در اتیوپی انجام وظیفه کرد .سپس در رواندا به عنوان کاردار خدمت
ـکرد .او در چهار سال گذشته در پاریس بوده که آن را به عنوان یک دوران سخت و جالب برای خود به
حساب میآورد .او ازدواج کرده و چند بچه دارد .زنش یک موزیسین است که از زندگی در تهران زیاد
خوشحال نیست ٬چرا که او فکر میکند کمبود برنامههای موسیقی و فرصتهای فرهنگی وجود دارد .او
انگلیسی را به خوبی صحبت میکند و قدش  5فوت و  6اینچ است.
برداشتهایی از ایران:
لوین بعد از مدت زمان مدیدی که به تهران بازگشته ٬گفت که او از تغییراتی که اتفاق افتاد تعجب کرده
است .این تغییرات نه تنها شامل تمام شواهد عادی و نشانگر تغییرات در شهری مثل تهران ٬وسایل و
تجهیزات بهتر ساختمانهای بزرگتر ٬باالتر بودن سطح زندگی و غیره بود بلکه مهمتر این که او احساس
میکرد که شواهدی از تغییرات بنیادی به چشم انداز آن )دور نمای آن( واقعًا موفق بودهاست او برای مثال
ذـکر کرد که اـگر چه صحبت زیادی از فساد میشود ٬ولی اوضاع به طور مهمی اصالح گردیده است .زمانی
ـکه او قبًال در تهران بود ٬وزیران و مقامات دولتی به آسانی خریداری میشدند .این موضوع دیگر امروز
جنبه حقیقت نداشته و وزیران از هر جهت دستشان در دخل پول باز است و آنها نمیتوانند بی درنگ
خریداری شوند .سیستم دیگر بیش ازین ٬این اجازه را نمیدهد .تغییر مهم دیگر ٬حضور افراد تحصیل
ـکرده ٬با هوش و با تجربه در دولت است که شایستگی خوبی برای شغلهایشان دارند 30 .سال قبل حتی
مقامات عالی رتبه )مهم( در رابطه با شغلهایی که به آن گمارده شده بودندمیتوانستند افرادی بی سواد و
بکلی بدون ساز و برگ )آمادگی( باشند .به طور خالصه ٬لوین میگوید از آنچه دیده تحت تأثیر قرار گرفته
است .و به آینده ایران خوشبین است.
فعالیتهایش در تهران:
لوین گفت که از زمانی که در این جا بوده به هیچ گونه مشکالت و دشمنیهایی برخورد نکرده است .او
آزادانه به اطراف میرود و هیچ کس از دیدن او احتراز نکرده است .در این رابطه او گفتگویش با یک
سردبیر روزنامه را نقل میکند که او در مورداحساسات ضد اسرائیلی در تهران در خالل جنگ اخیر بحث
ـکرده است .سردبیر به او گفته که طرفداری از اعراب را که در این جنگ رشد کرد ٬نه تنها بایستی یک نشانه
حمایت مردمی از اعراب تفسیر کرد ٬بلکه باید آن را به عنوان بیان مخالفت با شاه دانست .راههای کمی در
ایران وجود دارد که یک فرد بتواند مخالفتش را علیه رژیم فعلی نشان دهد و بهترین راه امن برای ابراز
نظریات ٬بدون اینکه کسی به درد سر بیفتد ٬این است که خود را طرفدار اعراب نشان دهد .خیلیها احساس
میکنند که شاه طرفدار سیاست حمایت از اعراب نمیباشد.
سند شماره )(25
خیلی محرمانه
تاریخ 1 :آوریل  1974ـ  12فروردین 1353
به :وزیر خارجه در واشنگتن دی ـ سی
از :سفارت آمریکا در تلآویو
موضوع :قیمت واردات نفتی
در جریان مباحثه  28مارس با وزیر خارجه )اسرائیل( ساپیرو دستیارانش آـکمون و داوراته ٬آنها به
ـکارمند سفارت گفتند که اسرائیل بر سر قرارداد خرید نفت خام ایران به قیمت  16/50دالر برای هر بشکه
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مذاـکره نموده است .قرارداد برای شش ماهه اول  1976بوده است .آنها گفتند که در حال حاضر با ایرانیان
در خصوص قیمت برای شش ماهه دوم سال مذاـکره میکنند .ساپیر گفت که مقدار نفت تحویلی ایران
ولیوتس
تقریبًا مطابق نیمی از احتیاجات اسرائیل میباشد.
سند شماره )(26
خیلی محرمانه
تاریخ 17 :ژوئن  1974ـ  27خرداد 1353
به :وزیر امور خارجه واشنگتن دی ـ سی .با حق تقدم
از :سفارت آمریکا تل آویو
موضوع :واردات نفتی اسرائیل
 1ـ در جریان گفتگو با کارمندان سفارت در  11ژوئن ٬موشه بیتان ٬مدیر کل شرکت نفت پاز اظهار
داشت که او به تازگی از تهران ٬محلی که او سرپرستی تیم اسرائیلی برای مذاـکره خرید نفت خام را به عهده
داشته ٬بازگشته است .او گفت که موافقتنامهای برای دو میلیون تن بسته شد و این مقدار در شش ماهه اول
 1974باقیمت ”نودو سه درصد قیمت ثبت شده“٬یعنی ٬درحدود یازده دالر برای هر بشکه“وارد خواهد
ـگردید .او اضافه نمود که دولت اسرائیل سعی میکند تا بر سر گرفتن غرامت ازایرانیان برای ”ـگرانفروشی“٬
دو میلیون بشکه نفت خام وارداتی در جریان شش ماهه اول  1974به قیمت مزایدهای  16/50دالر
مذاـکره نماید .بیتان به نظر نمیرسد که فکر کند شانس زیادی وجود داشته باشد که ایران با غرامتی که
مستلزم تصمیم سیاسی در باالترین سطوح میباشد موافقت کند.
 2ـ بیتان گفت اسرائیل احتمال ذخیرهسازی نفت خام در زیرزمین را بررسی میکند و تصمیم دارد تا
مسائل فنی در این رابطه را با متخصصین سوئدی در این زمینه مورد مذاـکره قرار دهد .او گفت که اسرائیل
در حال حاضر قادر به نگهداری ذخیره پنج ماه مخلوط نفت و روغن میباشد.
 3ـ بیتان گفت که از نظریات دولت اسرائیل مبنی براحتمال واـگذاری چاههای نفتی ابورودیس اطالعی
ندارد .او همچنین گفت که ظرفیت تصفیه کنندگی اسرائیل با از دست دادن نفت خام سینا آسیبی نخواهد
دید .اـگر چه در نظر گرفته شده بود پاالیشگاه اشدود با نفت نسبتًا سنگین ابوردیس کار بکند ٬ولی تبدیل
تغذیه نفت پاالیشگاه به نفت خام سبکتر با انجام گرفتن تغییرات جزئی در ترکیب تولیدات پاالیش شده
ـکیتینگ
عملی میباشد.
سند شماره )(27

محرمانه
تاریخ 15 :ژانویه  75ـ  25دی 1353
به :سفارت آمریکا در تل آویو شماره 5511
از :سفارت آمریکا در بیروت
موضوع” :پیشنهاد عرضه“ نفت به اسرائیل توسط شاه.
 1ـ روزنامه ”لوریان لوجور“ مقالهای چاپ کرده بود که در تلگرام مرجع فرستاده شد؛ در این مقاله به
قلم ادوارد ساب روابط مصر و ایران و نظریات ” باشکوه“ شاه درباره جهان و نقش ایران در خاورمیانه
مطرح شده است .منبع دریافت اطالعات توسط ساب هنوز معلوم نیست ٬لیکن وی از مصاحبه شاه با
االهرام سخن به میان آورده است.
 2ـ پاراـگراف ما قبل آخر به طور کلی اشاره به کمکهایی دارد که ایران ممکن است در اختیار رژیم
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تهدیدست مصر قرار دهد تا در عوض ٬امتیازاتی درباره استفاده از بندر سعید به دست آورد ٬و نیز مدعی
است که سرمایه ایران نه تنها قادر است مشکالت بودجهای مصر را حل نماید ٬بلکه باعث جذب صنایع
جهانی به آنجا خواهد شد.
 3ـ در ادامه اشاره به این ”پیشنهاد“ آمده است” :تهران نفت در اختیار اسرائیل قرار خواهد داد ٬اما به
این شرط که اسرائیل از آن نقطه از صحرای سینا که چاههای نفت ابورودیس در آن قرار دارد عقب نشینی
نماید .لیکن اقدامات الزم زمانی آغاز خواهد شد که با چهارچوب طرح کلی قطعنامه  242شورای امنیت
سازمان ملل مطابقت داشته باشد .از نظر دیپلماتهای غربی )در قاهره( اینکار ٬شاه جهت حفظ بقای
نمایندگی ـکیسینجر در رابطه با موافقت نامه جداسازی نیروها صورت گرفته است“.
 4ـ مقاله کوتاهی که در  10ژانویه درالحوادث بچاپ رسیده بودمیگوید که بنا به گزارش خبرنگاراین
مجله در قاهره شاه از طریق ـکیسینجر به اسرائیلیها گفته است که ”در صورتی که اسرائیل چاههای
ابورودیس را بازگرداند ٬ایران خسارات وارده به اسرائیل را جبران خواهد نمود “.بنا به گزارشات رسیده
شاه ”حاضر است شصت درصد نیاز اسرائیل را به طور مجانی تا زمانی که راه حلی برای مصر و اسرائیل
پیدا شود تأمین نماید “.این مجله ٬خاطرنشان میسازد که گزارشگرش قبل از ورود شاه به قاهره این
داستان را تمام کرده است و گذشته از اینکه این داستان ”قابل تعمق“ است قبًال از گزارشگر خود خواسته
است که این داستان را تأیید نماید” .این واقعه بسیار مهم است“ ٬و الحوادث در ادامه میگوید ”لیکن در
صورتی که صد در صد مورد تأیید قرار گرفته باشد بسیار مهمتر خواهد بود“٬
5ــ اظهار نظر :داستان دارای جنبههایی است که در حال حاضر نمیتوان آن را جدی تلقی نمود.
)متوجه میشویم که نشریه تحقیقاتی اقتصادی مهم خاورمیانه در بیروت این مسئله را نادیده گرفته است(.
ـگزارشگر حوادث ممکن است توانسته باشد در مسیر طوفان ذره کاهی به دست آورده باشد ٬و ساب نیز
ممکن است دچار تصور و توهم شده باشد .هیچ یک از مقامات راجع به نحوه دادن نفت به اسرائیل توسط
ایران سخن نمیگویند )مثًال به طور مستقیم یا غیرمستقیم این کار صورت میگیرد( ٬و مهمتر از همه درباره
بهای این نفت نیز هیچ یک از آنها حرفی نمیزنند .در حال حاضر اسرائیل نفت ابورودیس را معادل
هزینههای متحمل شده استخراج میکند .مگر اینکه ایران به کشورهای فقیر مسلمان تخفیفی بدهد ٬چون
به هیچ وجه نمیتوان تصور کرد که ایران به اسرائیل نفت را به میزان کمتر از  11ـ  10دالر برای هر بشکه
بفروشد .ممکن است اسرائیل بتواند این مقدار نفت را از جاهای دیگر به دست آورد ٬لیکن استطاعت آن را
حتمًا نخواهد داشت.
 6ـ درباره مسائل کلی پیرامون روابط کنونی مصر و اسرائیل ما توجه سفارت آمریکا در تلآویو را به
مقاله جالبی که به وسیله دیوید هاوسگو در  8ژانویه در فاینانشنال تایمز لندن به چاپ رسیده جلب
میکنیم.
ـگادلی
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 5فوریه  1975ـ  16بهمن 1354
بایگانی
دیوید آر پترسون

سند شماره )(28

خیلی محرمانه

نفت ایران به اسرائیل
دیک ویلیام ٬معاون شرکت توسعه و تجارت نفت خلیج گفت که شرکت وی یک مدل کامپیوتری را
داراست که اقدامات نفتی را ترسیم میکند .آنها بر سر فروش آن به وزارت دفاع و سیا بحث نمودهاند.
این مدل نشان داد که در شش ماهه اول  1974روزانه در حدود  252٬000بشکه نفت ایران به اسرائیل
میرفته است .و از آن موقع تاـکنون آنها برای به دست آوردن نمودار دقیق مواجه با مشکالتی بودهاند.
سند شماره )(29
خیلی محرمانه
تاریخ 1 :می  1975ـ  1اردیبهشت 1354
به :وزیر امور خارجه واشنگتن .دی ـ سی.
از :سفارت آمریکا تل آویو
مقام وزارت دارایی )اسرائیل( برای سفارت تصدیق نمود که خرید نفت خام از ایران در سطح چهار
میلیون تن در سال ادامه دارد .او گفت که مبلغ پرداختی به وسیله اسرائیل در طول سال  1975به طور
متوسط  10/35دالر برای هر بشکه میباشد ٬که او به عنوان ”قیمت جهانی“ توصیف نمود.
ولیوتس

سند شماره )(30
خیلی محرمانه
تاریخ 20 :می  1976ـ  30اردیبهشت 1355
به :وزیر خارجه واشنگتن دی ـ سی
از :سفارت آمریکا تلآویو
موضوع :انرژی و نفت اسرائیل
 1ـ در جریان گفتگوی بیستم مه با جان لیچبالئو ٬مدیر بنیاد تحقیقات صنایع نفتی ٬و کارمند سفارت٬
مشاور انرژی اسرائیل زوی دینیتیسن تحوالت اخیر در تصویر انرژی و نفتی اسرائیل را مورد بحث قرار
داد .نکات اصلی در مطالب بعدی ظاهر میشود )تلگراف جداـگانه را در مورد اـکتشاف نفت سینا مطالعه
ـکنید(.
 2ـ خط لوله ایالت ـ اشکلون :گشایش کانال سوئز به طور جدی بر عملیات خط لوله تأثیر نگذاشته
است .بازده نفت خام کنونی آن  600هزار بشکه در روز میباشد )60درصد گنجایش( که از آن  140هزار
بشکه به مصرف داخلی میرسد و مابقی صادر میشود .قیمتهای خط لوله به عنوان جزئی از معامله کلی
مبدا به مقصد محاسبه میشود .با سوپرنفتکشهایی که نفت خام را ازایران به ایالت میآوردند ونفتکشهای
ـکوچکتر نفت خام را از اشکلون به مقصد حمل میکنند .قیمتهای محموله با ارقام قیمت جهانی برای
نفتکشها تفاوت دارد .اسرائیل قادر است که نفت ایران را براساس رقابت به آمریکا حمل کـند ٬زیـرا
نفتکشها در هنگام بازگشت نفت خام مکزیک را برای اسرائیل برمیگردانند.
 3ـ ذخیره سازی :ذخایر کنونی نفت در مواقع بحرانی برای هفت ماه و تحت میزان مصرف کنونی برای
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سه یا چهار ماه تکافومیکند 55 .درصدتولیدتصفیه شده و مابقی نفت خام میباشد .اسرائیل امیدوار است
ـکه در صدتولیدات تصفیه شده را به  60درصد و یا حتی  23افزایش دهد .اـگر چه اسرائیل ظرفیت اضافی
تصفیه دارد ٬ولی میبایستی قبول کرد که تصفیه خانهها در هنگام جنگ نا امن میباشند.
 4ـ منابع جایگزین سوختی :تا سال ٬1979اسرائیل تصمیم دارد چهار نیروگاه برقی جدید دایر کند که
هر یک به قدرت  350مگاوات باشد .آنها با سوخت ذغال سنگ خواهند بود که قابل تغییر به نفت نیز
میباشند و چهار درصد احتیاجات برق داخلی را برآورده خواهند ساخت) .آفریقای جنوبی اـکنون برای
محمولههای ذغال سنگ سال  1980برای اسرائیل قیمتهای بدون افزایش محاسبه میکند (.تا سال 1985
یک نیروگاه هستهای  750تا  900مگاواتی  25درصد دیگر ازاحتیاجات داخلی را برآورده خواهد نمود.
سند شماره )(31

خیلی محرمانه
تاریخ 17 :دسامبر  76ـ  26آذر 1355
به دست آوردن اطالعات موثق در رابطه با مقصد صادرات نفت ٬ایران کًال مشکل است ٬اما مورد کامل
آن هنگامی است که مقصد اسرائیل است .مقامات ایرانی ٬بیآنکه احتیاجی به آن باشد ٬از احتمال اینکه با
شرکای عرب در اوپک خصومت ورزنده بسیار دلواپس میباشند و طبیعتًا صادرات نفت به اسرائیل را
مورد بحث قرار نمیدهند.
معهذا ٬اطالعات )به دست آمده( از منابع مختلف نشاندهنده این است که حداقل  75درصد مصرف
ـکنونی داخلی اسرائیل که در حدود  150هزار بشکه در روز میباشد ٬به وسیله ایران تأمین میشود .از این
ـگذشته ٬تنها نفتی که از طریق خط لوله ترانس ـ اسرائیل )تیپلین( جاری و از طریق خلیج عقبه به بندر
مدیترانهای اشکلون به سمت شمال در حرکت میباشد ٬از جانب ایران است .تیپلین در اواخر  1960با
 200میلیون دالر هزینه بر پا گردید و گنجایش کنونیاش  45میلیون تن در سال میباشد )در حدود 850
هزار بشکه در روز( در جریان سال  1976به نظر میرسد که چیزی در حدود  350هزار بشکه از نفت خام
ایران روزانه از طریق تیپلین برای مشتریان در اروپا و نقاط دورتر انتقال و ارسال میشد.
سند شماره )(32
به :وزارت امور خارجه ـ واشنگتن دی ـ سی .با اولویت
از :سفارت آمریکا ـ تهران
خیلی محرمانه
تاریخ 20 :ژانویه  1978ـ  30دی 1356
موضوع :موضوع چاپ شده در مطبوعات عربی مبنی بر اینکه ایران
در نظر دارد صدور نفت به اسرائیل را قطع نماید.
 1ـ خبرنگاربی.بی.سی .پیرامون این خبر که در یکی از مطبوعات منتشره در بیروت درج شده و آن را
به یک ”مقام رسمی دولت اردن“ نسبت میدهد ٬از ما پرس و جو میکند که ایران جدًا درنظر دارد صدور
نفت به اسرائیل را قطع کند تا امتیازاتی کسب کرده و نیز بتواند با مصر مذاـکرات صلحجویانه را آغاز نماید.
بنا به داستان چاپ شده ٬این حرکت ایرانیها ”ممکن است از حمایت آمریکا برخوردار باشد“.
 2ـ ما به خبرنگار بی.بی.سی خاطرنشان ساختهایم که بهتر است این خبر را با احتیاط در جریان
بگذارد و به او گفتهایم تکرار میکنیم به او گفتهایم که هیچ گونه اطالعاتی مبنی بر این نقشه ایرانیها نداریم.
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عالوه بر اینها اعالم داشتهایم که آن قسمت از گزارش در رابطه با ”از حمایت آمریکا برخوردار است
”ـکامًال“ بیاساس است.
 3ـ در جریان در میان گذاشتن گزارش با مقام مهم شرکت ملی نفت ایران در  25ژانویه ٬مقام سفارتی
متوجه شد که عکسالعمل نشان داده شده حاـکی از بیتفاوتی است که ممکن است نتیجه عدم رهبری
سلطنتی باشد ٬تا هر چیز دیگر.
 4ـ با وجود این ٬باید گفته شود که شاه در طول مالقات ـکودل زابلوکی به سؤال نماینده کنگره خانم
ماینر پاسخ داده است .شاه با بیتفاوتی سؤال را نادیده گرفته گفت که او قبل از هر چیز باید از نزدیک با
دولت آمریکا مشورت نماید ٬به خصوص در مواردی که الزم باشد قدرت به خرج داده شود ٬چون شاه
میخواهد مطمئن شود که سیاست ایران در قبال نفت برای اسرائیل کامًال هماهنگ با سیاست آمریکا در
فروش اسلحه به اسرائیل باشد.
5ــ ممکن است که متن تحریف شدهای ازاین خبر به اردن رسیده باشد وازطریق بدویها به این طریق
سولیوان
در مطبوعات منعکس شده باشد.
سند شماره )(33

سری
تاریخ 26 :سپتامبر  79ـ  4مهر 58
به :سفارت آمریکا ـ تهران
از :وزیر خارجه واشنگتن دی ـ سی
موضوع :اطالعات بیوگرافیک در مورد رئیس جدید هیئت اعزامی اسرائیل در ایران ٬یوسف هرملین
 1ـ اطالعات موجود در پاراـگراف  3و  4نبایستی به افراد خارجی داده به شود) .طبقهبندی نشده(
 2ـ یوسف هرملین رئیس پیشین سرویس مخفی اسرائیل ٬شین بث است که از سال  1964تا سال
 1974در این سمت خدمت نموده است .از هنگام بازنشستگیاش از شین بث او به عنوان سرپرست یک
شرکت وابسته توسعه و ساختمان سکورات مشغول به کار بوده است) .محرمانه(
 3ـ هرملین در نوزدهم آوریل  1922در وین به دنیا آمد و هنگامی که پانزده ساله بود به فلسطین
مهاجرت نمود .او در جنگ به جنبش زیر زمینی یهودی هاـگانا ملحق شد .او در جریان جنگ اعراب و
اسرائیل در  1948یک سرگرد در نیروهای دفاعی اسرائیل بود .بعد از پیوستن به شین بث در سال ٬1949
او مدارج ترقی را تا مقام معاونت رئیس تا سال  1959باال برد .او در آن سمت باقی ماند تا اینکه در سال
 1964به ریاست شین بث منصوب گردید) .سری  /غیرقابل رؤیت برای خارجیان(
 4ـ دوبار ازدواج نموده است ٬هرملین حداقل دارای چهار فرزند میباشد .او مسافرتهای زیادی در
رابطه با وظایفش به عنوان رئیس شین بث به خارج ٬منجمله مسافرتهایی به ایاالت متحده انجام داده
است .او یک مرد صالح ٬احساساتی و متواضع میباشد .او به زبانهای انگلیسی ٬آلمانی ٬فرانسه و عربی
صحبت میکند) .سری  /غیرقابل رؤیت برای خارجیان(
5ــ وزارت خارجه از هر نوع اطالعات بیوگرافیک اضافی ٬به عالوه عکسهایی که در رابطه با هرملین
در جریان انتصابش در ایران قابل دسترس باشد و به همان خوبی مطالب ارزیابی شده در رابطه با کار وی
قدردانی میکند .سری
ـکریستوفر
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سند شماره )(34

سری
تاریخ 27 :آوریل  79ـ  7اردیبهشت 58
به :همه پایگاههای دیپلماتیک و کنسولی ـ فوری
از :وزارت امور خارجه واشنگتن دی ـ سی
موضوع) :طبقه بندی نشده( ارزیابی خطر تروریسم فلسطینی
فقط جهت اطالع مقامات مهم و افسران حفاظت؛ از مقر سازمان سیا جهت اطالع وزارت دفاع ـ
هشدار جاسوسی ٬روشها و منابع تهیه این گزارش نباید در دسترس بیگانگان ٬همپیمانان و مشاورین آنها
قرار داده شود .انتشار و استخراج اطالعات فقط وسیله گزارشگر کنترل میگردد.
)خیلی محرمانه( ابتدای خالصه :به دنبال یک دوره اعتراضات آشکار ٬مخالفت علیه قرارداد صلح
مصر و اسرائیل به تاـکتیکهای تروریستی تبدیل گشته است .عملیاتی که انجام شده تلفاتی را در مصر٬
اسرائیل و اروپا به همراه داشته است .شاخه الصاعقه که وابسته به سوریه است و شاخه فتح در این عملیات
فعالیتهای چشمگیری داشتهاند .باید انتظار داشت که در این رابطه اهداف آمریکایی واقع در اروپا نیز مورد
اصابت قرار گیرند .ظاهرًا حمالت نیز علیه مردم در فرودگاهها و سالنهای هتلها نیز صورت خواهد گرفت.
ـکنترل پستی در این زمان در رابطه با محمولههای مربوط به قرار داد صلح جهت اطالع از عدم وجود بمب
در آنها الزم و ضروری است).پایان خالصه گزارش(.
 1ـ )خیلی محرمانه( تلگرام عطف شامل گزارشی از وقایعی بود که در رابطه با مصر ٬اسرائیل ٬واهداف
آمریکایی در سرتاسر جهان به مناسبت امضاء قرارداد در  26مارس در واشنگتن ٬اتفاق افتاده است .اـکثر
فعالیتهایی که ضبط شده عبارت از اعتراضات و تظاهراتی است که یا به وسیله دولتهای عربی و یا جوامع
عربی در پایتختهای غیرعربی )به خصوص در کشورهای کمونیستی( به راه انداخته شده است .لیکن همه
آنها صلحآمیز و کنترل شده بوده است .همچنان که ماهیت همه این ابتکارات ضد و نقیض بوده و هست٬
عکسالعمل آشکار معموًال کم عمر بود و این یکی هم مانند قبلیهاست.
 2ـ )خیلی محرمانه( لیکن باید از هم اـکنون پیش بینیهای الزم را جـهت جـلوگیری از اعـمال
تروریستی عربی در آینده نزدیک به عمل آورد.از ماه اوت 1978رهبران فلسطینی سخنان خشونت باری
را پیرامون ”همدستی“ آمریکا در ”نادیده گرفتن حقوق فلسطینیها“ ابراز کردهاند که دلیل آن نیز میتواند
پافشاری ما در امضاء ”قرارداد مصر و اسرائیل“ باشد .قبل از اجالس ـکمپ دیوید در سپتامبر 1978
توطئههای درون عربی در عراق ٬سوریه و ساف حداقل با  16حمله برخورد داشته که از طرف یک حزب
علیه دیگری انجام میشده است که یازده تا از این احزاب در اروپا به سر میبرند .بقیه در واشنگتن ) به
وسیله یک نامه حاوی بمب علیه عراق( ٬تریپولی ٬بیروت ٬ـکراچی ٬و اسالمآباد صورت گرفته است.
محلهای وقوع حادثه در اروپا عبارتند از لندن ) 5دفعه( ٬پاریس ) 3دفعه( ٬بروکسل ) 2دفعه( و بن )یک
بار( ٬سه نامه حاوی بمبی که به رم فرستاده شده بود ٬عمل نکرد .چند بمب و راـکت به سوی نمایندگی عراق
پرتاب شد و گلولههایی نیز در این رابطه شلیک گردید.
 3ـ )سری ٬غیرقابل انتشار برای ملل بیگانه و همپیمانان ومشاورین آنها( :با آغازاجالس ـکمپ دیوید
توطئههای برانگیزی عمومی متوقف شده است .و در همان حال تهدیدهای فلسطینیها مبنی بر حمله به
منافع سه کشور شرکت کننده در ـکمپ دیوید صورت واقعیت به خود نگرفته است .عراق و سوریه پلهای
سیاسی خراب شده را تعمیر کردند ٬و این طور به نظر میرسد که رؤسای فلسطینیان تروریست منتظر
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نشسته بودند تا نتیجه مراحل صلح ظاهر شود ٬و چون میدیدند که بر سر راه مذاـکرات صلح دائـمًا
سنگهایی انداخته میشود ٬گویا الزم ندیدند که با اجرای عملیات خود را درگیر سازند .به دنبال اجالس
اخیر بغداد ٬عرفات از اینکه اعراب تمایل به تحریم اقتصادی آمریکا مانند تحریمهایی که علیه مصر به کار
بردند ندارند ٬بسیار ناراحت و شگفت زده شده است .در طول ماه مارس ٬عملیات تروریستی در آفریقای
شمالی و اروپا گزارش شده است و اعمالی از قبیل آماده سازی زمینه برای عملیات ٬انتخاب هدف و
تجسس در حال انجام است.
 4ـ )سری غیرقابل انتشار برای ملل بیگانه ٬همپیمانان و مشاورین آنها( .فعالیتهای تروریستی و
عملیات تهاجمی انجام شده در روزهای اخیر ما را به این فکر میاندازد که باید منتظر وقوع یک سری
عملیات تروریستی دیگر عربی باشیم .بنا به گزارشهای رسیده شاخه الصاعقه که تحت حمایت سوریه
است در حال طرحریزی یک سری عملیات در پاریس است تا در هتلهای محل آمد و شد اسرائیلیها و
یهودیها صورت دهد .بمبی که در پاریس در یک رستوران مخصوص دانشجویان یهودی در  27ماه مارس
ـکار گذاشته شده بود ٬تعداد زیادی را به سختی زخمی کرد که بعضی از آنها حالشان و خیم است .یک گروه
مخالف فرانسوی و یک گروه به نام ”عقابهای انقالب“ در بیروت مسئولیت این عملیات را به عـهده
ـگرفتهاند .البته ”عقابهای انقالب“ شاخهای از الصاعقه میباشند .از اواسط فوریه چهار بمب گذاری و
حادثه را به مسئولیت الصاعقه اعالم کردهاند ٬که عبارتند از بمب گذاری هتل شرایتون قاهره در  13فوریه
ودو بمب گذاری که خنثی شد .یکی از آنها به منظور از بین بردن وزیرامور خارجه پطروس غالی ودیگری
به منظور انفجار در هتل شرایتون قاهره و کشتار عمومی در یک محل عمومی دیگر بود .چـهارمین
بمبگذاری که مسئولیت آنها را ”عقابهای انقالب“ به عهده گرفته این است یک نفر از کارگران گمرکی
قاهره را در  19آوریل کشتهاند.
5ــ )خیلی محرمانه( طرحهای مشابهی جهت ایجاد ضربات عمومی علیه اسرائیل چه در داخل کشور
و چه در حمله به فرودگاه بروکسل بسیار مشهود است .در مقایسه با اولین فصل سال  ٬1978تعداد وقایع
رخداده در اسرائیل از ژانویه تا تاریخ  17آوریل به  43واقعه بالغ گردید .تلگرامهای مرجع پیرامـون
بمبگذاریهایی در بازار و دیگر مکانهای عمومی در شهر لود ٬اورشلیم و تلآویو گزارش داد )ـکه تلگرام
مرجع به اشتباهًا از بمب گذاری در بازار کارمل گزارش کرده بود( .گذشته از این حمالت ٬نـیروهای
اسرائیلی چند عملیات نفوذی کماندوهای فلسطینی از خاـک لبنان و از طریق دریا را خنثی کردهاند.
براساس سالحهای موجود همراه این تیمها و اهداف تعیین شده ٬هر یک از این گروهها تصمیم داشتند تا
حد امکان آشوب و اغتشاش در درون اسرائیل ایجاد کرده در ضمن به عملیات خود ادامه دهند .ظاهرًا
سازمان فتح محرک اصلی این حمالت بوده است گرچه حمله نهاریه در  22آوریل که باعث شد چهار
اسرائیلی و چهار تروریست کشته شوند به وسیله یکی از شاخههای  PFLPقبول مسئولیت شده است.
 6ـ )خیلی محرمانه( تمام آثار عملیاتی حمله به فرودگاه بروکسل در  16آوریل ٬که به منظور کشتار
مسافرین شرکت هواپیمایی ال ـ آل صورت گرفت) ٬جبهه خلق برای آزادی فلسطین( مشابه عملیات
انجام شده در فرودگاههای شهر لود )ماه مه  ٬(1972پاریس ٬اورلی ٬یسلیکوی در استانبول و دیگر محلها
میباشد .این گروه در هواپیماربایی ٬حمله به فرودگاهها ٬و استفاده از نـارنجک و دیگـر سـالحهای
اتوماتیک تخصص دارد برای بار دوم باید متذکر شد که هدف این حمالت کشتار دسته جمعی بوده است تا
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به این وسیله عالوه بر ایجادوحشت دسته جمعی بتواند توجه دنیا را نیز جلب نماید.استفاده ازاسم مستعار
”مارس سیاه“ پوشش بسیار ناشیانهای برای سازمان فتح یا ساف است که از طریق آن میخواهند خود را
از ارتکاب چنین اعمالی مبرا دارند .دیگر عالیم موجود ٬که براساس وطن تروریستها به دست آمده٬
نشاندهنده فعالیت سازمان فتح است٬
 7ـ )خیلی محرمانه( در صورتی که نتیجهـگیری کنیم که سرانجام فـلسطینیها بـه یک هـماهنگی
دستیافته در عملیات تروریستی به تقسیم کار پرداختهاند باید گفت که به خطا رفتهایم .الصاعقه ٬جبهه
خلق برای آزادی فلسطین ٬و تیمهای فتح و حتی ژوئن سیاه قادر هستند به تنهایی و بدون نظارت یک
سازمان اصلی فلسطینی عملیات خود را به طور مستقل انجام دهند .در صورتی که به قبول تکذیبها و
محکوم نمودن اعمال تروریستی توسط ساف برسیم خواهیم دید که این سازمان از این مکانیسم جهت
پوشاندن عملیات تروریستی توسط اعضای خود تحت لوای ”خوش اسمی“ استفاده میکند ٬سومًا ٬نبودن
عملیات ضدآمریکایی ٬و عملیات علیه افراد )به استثناء عملیات جهت از بین بردن پطروس غالی(نباید ما
را به این اشتباه بیاندازد که خطری منافع و کارمندان آمریکایی را در این گونه مبارزات تهدید نمیکند.
 8ـ نامههای حاوی بمب )به مقصد اسرائیل( در فرانکفورت منفجر گردید و در  19آوریل نیز در
پستخانه اصلی قاهره منفجر گردید .هردوی این انفجارها سبب ایجاد تلفات جدی شد که یکی از آنها
مرگ یک کارمند زن گمرک مصری را به دنبال داشت .آخرین عملیات نامههای حاوی بمب به وسیله
سپتامبر سیاه در سال  1972علیه مقامات اسرائیلی و کارخانههای تحت تصاحب یهودیها انجام گرفت.
 9ـ )سری غیرقابل انتشار برای ملل بیگانه همپیمانان و مشاورین آنـها( تـهدیدهای تـروریستی
فلسطینیها علیه منافع تجاری آمریکا به طور کلی و علیه سفارت آمریکا در بیروت گزارش شده است .در
بین تروریستها گویا اهدافی چون کارخانههای نفتی نیز تعیین شده که قبًال به وسیله سپتامبر سیاه نیز یک
پاالیشگاه در آلمان و هلند در سال 1972مورد اصابت قرارگرفت.حملهای که در  27مارس به سفیر مصر
در داـکا شد و باعث شد که به مدت چند ساعت به گروگان گرفته شود ٬ظاهرًا کار تروریستهای فلسطینی
نبود .بلکه میتواند کار یک عده دانشجو در بنگالدش بوده باشد .تهدیدهایی که از طرف تروریستهای
فلسطینی در رابطه با مقامات مهم آمریکایی در دو پایتخت از کشورهای آسیای جنوبی صورت گرفت یا
از طرف سمپاتهای مردمی صورت گرفته بود و یا اینکه توانایی صورت واقـعیت بـخشیدن بـه آن را
نداشتهاند .مراحل امنیتی در دو محل یاد شده و دیگر محلها به علت نگرانی ناشی از این تهدیدها شدیدتر
شده است.
 10ـ )خیلی محرمانه( وزارتخانه نسبت به هر گونه اطالعات پنهانی در رابطه با موقعیتهای تهدیدآمیز
با هوشیاری عمل کرده ٬آماده است درباره این گونه شرایط مشورتهای امنیتی را دراختیار مقامات مربوطه
بگذارد .در کوتاه مدت باید انتظار قطعی داشت که عملیات برون مرزی فلسطینیها چه در اسرائیل و چه در
مصر ادامه پیدا کند .به همین ترتیب ٬هر دو کشور خاطرنشان شده و نیز آمریکا به خصوص در مناطقی
چون اروپا هدفهایی هستند که مورد حمله قرار خواهند گرفت .به استثناء موارد هواپیماربایی ٬بیشتر
حمالت میتواند متوجه تسهیالت و کارمندان رسمی باشد .کارمندان آمریکایی که در اروپا اقامت دارند و
یا به اروپا و خاورمیانه سفر میکنند نسبت به مکانهایی که ممکن است عملیات فلسطینیها در آنجا صورت
بگیرد ٬باید احتیاط بسیار به خرج دهند ٬چون تروریستها در مکانهایی از قبیل سالن خروج هواپیماییها٬
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محل استرداد اسباب و اثاثیه ٬سالن هتلها ٬و محل تجمع مردم ممکن است به اجتماعات حمله ور شوند در
این گونه مکانها آنها معموًال از مسلسل خودکار و نارنجک استفاده کردند ٬ولی از مواد منفجره به ندرت
استفاده میکنند .بهتر است که به کارمندان در رابطه با خنثی سازی محمولهها و نامههای مشکوک و حامل
بمب آموزشهایی داده شود .کارمندان پستی ٬به خصوص ٬باید برای بار دیگر نحوه خنثی سازی و حمل
محمولهها و نامههای حامل بمب را آموزش ببینند.
ونس

سند شماره )(35

سری
به :هیئت آمریکایی ـ سنا

تاریخ 9 :می  79ـ  18اردیبهشت 58
از :وزارت امور خارجه ـ واشنگتن
موضوع :خالصه اطالعاتی  806ـ  8مه 79
 1ـ )خیلی محرمانه( اظهارات سعد حداد درباره )لبنان آزاد در قلمرو او در جنوب و عالقه سایر
ـگروههای دست راستی در تقسیم لبنان و قصد اعالم شده اسرائیل برای ضربه زدن به هدفهای فلسطینی و
سایر هدفها در لبنان در لحظات دلخواه( سلسلهای از حوادث را در لبنان به وجود آورده که ممکن است به
خشونتهای بیشتری در این کشور منجر شود.
 2ـ )خیلی محرمانه( از زمان اظهارات سعد حداد ٬قبایل شمعون و جمیل ظاهرًا رقابت خود را جهت
پشتیبانی از تندروهای مسیحی تشدید کردهاند .صحه گذاری اولیه ـکامیل شمعون از اقدام سعد حداد با
تهدید دوری شمعون فرزند او درباره جداـکردن قلب مسیحینشین لبنان از بقیه کشور ٬مورد تأـکید قرار
ـگرفته است.
دوری شمعون ضمن گفتگو با نشریه حزب اظهار داشت که مسیحیان دیگر نمیتوانند ”قانون جنگل“
را در لبنان تحمل کنند .دوری شمعون گفت که حزب او ترجیح میدهد با دولت همکاری کند.
”ولی اـگر این امر غیرممکن باشد آنگاه تحمیل حاـکمیت خودمان اجتناب ناپذیرمیشود ....چنانچه
نبودن قدرت حاـکمه مشروع ادامه یابد روزی فرا خواهد رسید که ما نهادهای خود را آماده کرده و برای
حاـکمیت اعالم بداریم “.او افزود که آشتی ملی تنها پس از خروج نیروهای سوریه از این کشور تحقق
خواهد یافت .چنین اظهاراتی مجال زد و خورد بین چریکهای مختلف مسیحی از یک سو و سوریه و
ارتش تازه تشکیل شده لبنان از سوی دیگر را افزایش خواهد داد.
 3ـ )خیلی محرمانه( ادامه حمالت هوایی اسرائیل علیه لبنان در حالی که روزهای یکشنبه و دوشنبه٬
سه بار تکرار شده است٬حکومتهای لبنان و سوریه را در وضع ناهنجاری قرار داده است .روز ششم ماه می
اسرائیل آتش بس یک جانبه را که در  26آوریل برقرار شده بود نقض کرد و دست به حمالت هوایی علیه
اردوگاه غرالبارد و حوالی آن در شمال طرابلس زد.
الف :سفارت آمریکا در بیروت گزارش میدهد که بر اساس همه منابع لبنانی هواپیماهای اسرائیل
دهکده المحمره را در لبنان که در دو کیلومتری اردوگاه نحرالباردواقع است بمباران کردند .آسوشیتدپرس
ـگزارش میدهد که ازیکصد نفر مهمانی که در یک جشن عروسی حضورداشتند  6نفر به قتل رسیدند )پنج
نفر آنها از جمله یک کودک متعلق به یک خانواده بودند( و سی نفر دیگر مجروح شدند.

اشغالگران قدس  469

ب :یک ایستگاه رادیوی دست راستی لبنان گزارش داد که هواپیماهای اسرائیل یک موضع فلسطینی
را در حل البحر )یا جبل البحر یا تل البحر ـ م(واقع در شمال بندر صور بمباران کردند .براساس این گزارش
 11نفر که بیشتر آنها لبنانی بودند ٬کشته شدند.
ج :روز  7ماه می نیروهای دفاعی اسرائیل اعالم داشتند که دهکده الریحان را که در یازده کیلومتری
دهکده مرزی اسرائیلی متوال واقع شده ٬بمباران کردهاند.
د :یک منبع اسرائیلی به وابسته دفاعی ما گفت که هواپیماهای اسرائیل مواضع توپخانه فلسطینیها را
منهدم کردهاند هر چند او اعتراف کرد که فلسطینیها اخیرًا مراـکز اسرائیل یا محلهای تحت حکومت سعد
حداد را مورد حمله قرار نمیدادند.
 4ـ )خیلی محرمانه( به اظهار کارمندان آژانس کمک و کار سازمان ملل متحد بیشتر فلسطینیهای
ساـکن در اردوگاههای آوارگان در اطراف بندر صور درجنوب لبنان در نتیجه حمالت هوایی اسرائیل علیه
این منطقه وادار شدند که به نقاط دیگری بروند .در یک اردوگاه بزرگ تنها ده خانواده باقی ماندهاند .در
حالی که در اردوگاه دیگر بیست و پنج درصد از ساـکنان اردوگاه باقی ماندهاند .بیشتر آوارگان در بخش
بندر صیدا که در شمال بندر صور واقع است اجتماع کردهاند .آنها مدارس و انبارها و سایر ساختمانهای
خالی که توانستهاند پیدا کنند ٬را اشغال کردهاند ٬در حالی که هفت هزار فلسطینی اضافی از منطقه نبطیه به
آنها ملحق شدند .سازمان آزادیبخش فلسطین میکوشد تا آوارگان فلسطینی راوادار کند که هر چه زودتر
به اردوگاههای خود بازگرداند و بدین ترتیب آژانس امداد و کار سازمان ملل متحد را از فراهم کردن
خدمات اضطراری به آوارگان جدید در بندر صیدا دلسرد میکند .فلسطینیها نسبت به بازگشت بیمیل
هستند هر چند اردوگاههای آنها به نحو مکرر گلوله باران شده است.
5ــ )خیلی محرمانه( تحوالت دیگر که خطر در گرفتن یک زد و خورد بزرگ در لبنان را ایجاب کرده
است:
الف :جنگ و خونریزی بین فاالنژیستها و هواداران فرنجیه در شمال لبنان باعث شده است که نقل و
انتقاالتی در میان جمعیت صورت بگیرد و حمل سوخت پاالیشگاه طرابلس به بیروت کاهش یافته است.
سه نفر از هواداران فرنجیه در طرابلس در جاده بیروت به طرابلس در نزدیکی باریکهای که فاالنژیستها
در آن سنگرهای خیابانی ایجاد کردهاند ٬کشته شدهاند .رانندگان کامیونهای حامل سوخت از رفتن به
بیروت خودداری میکنند .عدهای از اشخاصی که به منطقه جبیل که یک دژ استحکاماتی ریموند اده به
شمار میرود به سوی شمال فرار کردهاند.
ب :سربازان سوریه از قرار معلوم روز یکشنبه در پاسخ به آتش تک تیراندازان در مناطق مختلفه
بیروت بار دیگر سالحهای سنگین به کار بردند .معذالک سوریها عالقه نشان میدهند که از حضور خود
در منطقه بیروت بکاهند .در مالقات آینده بین الیاس سرکیس رئیس جمهور لبنان و حافظ اسد رئیس
جمهور سوریه این مسئله روشن خواهد شد.
ج :یک فلسطینی مسلح از یک اتوبوس توسط سربازان لبنان بیرون کشیده شده و برده شده است .این
حادثه منجر به یک زد و خورد مختصر ولی شدید بین فلسطینیها و ارتش لبنان درمنطقه بعلبک شد.از قرار
معلوم نیروهای سوریه برای متوقف کردن این زد و خورد مداخله کردند1.
 -1از شماره  6تا  11در ترجمه متن اصلی کتاب موجود نبود.
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 12ـ )خیلی محرمانه( ـ مصر و کشورهای عربی :یک روزنامه چاپ عمان )پایتخت اردن( روز هفتم
می گزارش داد که عربستان سعودی و ـکویت به حکومت مصر درباره تمایلشان برای خـارج کـردن
اعتبارات خود از بانکهای مصر به مبلغ دو میلیارد دالر اطالع دادهاند .ما هنوزتأییدیه این خبر را به دست
نیاوردهایم .اـگر این خبر صحیح باشد برای سادات یک دو راهی بسیار جدی ایجاد شده است .فقدان این
پول برای مصر فشار مالی جدیدی را فراهم خواهد کرد و اـگر مصر حسابها را مسدود کرده و پول را در
بانکهای خود نگاهدارد برای وجهه مصر در میان سرمایه گذاران بالقوه لطمه شدیدی خواهد بود .عالوه بر
این عربستان سعودی و ـکویت نیز ممکن است میل آن را داشته باشند تا از وجهه خود برای منصرف کردن
مؤسسات مالی از سر و کار داشتن با مصر تا زمانیکه پول به جریان بیفتد استفاده کنند در ضمن خبرگزاری
فرانسه از بیروت گزارش داده است که عربستان سعودی ٬قطر و امارات عربی متحده تصمیم گرفتهاند تا
سازمان صنایع عرب را منحل کنند .این گزارش هنوز تأیید نشده است ولی اـگر صحت داشته باشد ٬برای
مصر زیان اقتصادی دیگری خواهد بود ٬زیرا مقر فعالیت سازمان صنایع عرب در تولید اسلحه قرار بود در
مصر باشد.
 13ـ )خیلی محرمانه ـ غیرقابل دسترس برای خارجیان( یک مدیر کمپانی نفتی آمریکایی گزارش
میدهد که روزدوم ماه می حکومت ـکویت به یک کمپانی نفتی اطالع داد که اجازه نخواهدداشت نفت خام
ـکویت را به مصر ببرد .کویتیها گفتهاند که نقض این ممنوعیت برای آن کمپانی نفتی به بهای از دست دادن
تمامی مقدار عرضه شده نفت خام ـکویت خواهد بود ٬ولی ـکویت در عین حال به این کمپانی اجازه داده
است تا از طریق خط لوله نفتی سومد یا از طریق کانال سوئز نفت را از ـکویت خارج کند .این کمپانی
همچنین از عراق نیز به طور غیررسمی ابالغی در ممنوعیت حمل نفت خام به مصر از طریق خط لوله نفتی
سومد و کانال سوئزاخطاریهای دریافت کرده است .این کمپانی مقداری فرآوردههای پاالیش شده نفت
وارد میکند ٬ولی یک سخنگوی مصر روز ششم میگفت که بیشتر این مقدار نفت از اروپا وارد میشود و
اـگر کشورهای عربی مانع ارسال محصوالت خود از طریق خط لوله سومد یا کانال سوئز بشوند ٬مصر از
لحاظ از دست دادن درآمد لطمه خواهد دید.
15ـ )خیلی محرمانه( عراق :یک وزیر کمونیست دیگر از کابینه عراق بر کنار شد .این شخص که وزیر
ترابری بود ٬به دنبال اخراج وزیر مشاور کمونیست در هفته گذشته از کار بر کنار شد .دفتر حافظ منافع
آمریکا در بغداد گزارش میدهد که او یک مظهر اتحادیه سابق بعثی و کمونیستی بوده و مناسبات بسیار
نزدیک بین عراق و اتحاد شوروی ایجاد کرده است .دفتر حافظ منافع آمریکا در بغداد معتقد است که این
اخراج ادعاهای سخنگوی رژیم را درباره اینکه منازعات جاری کمونیستهای محلی مزاحم مناسبات
نزدیک بین مسکو و بغداد نخواهد شد ٬در معرض پرسش قرار میدهد.
 16ـ )سری( جمهوری عربی یمن :به موجب اظهار یکی از مشاوران صالح رئیس جمهور عربی یمن
این جمهوری در نظردارد بر اساس معامالت بازرگانی تعدادی تانک از لهستان خریداری کند .این مشاور
ـگفت که جمهوری عربی یمن ممکن است به سرعت تانکهای ساخت شوروی را وارد واحدهای نظامی
خود کند به جای آنکه در انتظار بماند و درباره طرق بهرهبرداری از تجهیزات تازه وارد شده آمریکایی
ـکسب اطالع کند .جمهوری عربی یمن در اواخر سال  50 ٬1978واحد تانک از لهستان خریداری کرده
بود .سفارت آمریکا اظهار نظر میکند که خرید جدید باعث نگرانی عربستان سعودی خواهـد شـد.
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سوءظنهایی درباره هدفهای نهائی صالح رئیس جمهوری عربی یمن بر خواهد انگیخت .افزودن این
تانکها همچنین باعث تمدید اقامت مستشاران شوروی در جمهوری عربی یمن خواهد شد ٬البـته در
صورتی که صالح قصد نداشته باشد این مستشاران را به تدریج از جمهوری عربی یمن روانه کشـور
خودشان کند.
 17ـ )خیلی محرمانه( اتحاد جماهیر شوروی ـ عمان .مطبوعات شوروی در هفتههای اخیر اشاره به
آن داشتهاند که شورش ظفار در عمان ممکن است بار دیگر شعلهور شود .از ماه ژانویه گذشته تفسیرهای
رسانههای گروهی شوروی عمان را به عنوان یک نقطه بالقوه تشنج در خاورمیانه قلمدادکردهاند .روز 29
آوریل یک هیئت نمایندگی از جبهه خلق برای آزادی عمان پس از یک دیدار پنج روزه به دعوت ـکمیته
همبستگی آفریقا و آسیا در شوروی ٬مسکو را ترک کرد .هر چند سلطان قابوس شاه عمان مدتها هدف
انتقادهای شورویها قرار گرفته است موضعگیری او درباره پیمان مصر و اسرائیل و پشتیبانی او از مصر
شاید انگیزه تبلیغات اخیر شوروی قرار گرفته باشد.
ونس

سند شماره )(36

سری
تاریخ 27 :ژوئن  1979ـ  6تیر 58
به :مجمع گردآوری خالصههای اطالعاتی
از :وزیر امور خارجه واشنگتن
موضوع :خالصه اطالعاتی  840ـ  26ژوئن 1979
 1ـ )سری( براساس یک تجزیه و تحلیل سیا که اخیرًا به عمل آمده چنین نتیجهـگیری شده است که
تورم متصاعد اسرائیل که از مرحله  70درصد در سال گذشته است جدیدترین مشکل داخلی بگـین
نخستوزیر اسرائیل به شمار میرود .بحثهایی که بر سر استراتژی اقتصادی اسرائیل به عمل میآید یک
منبع نفاق را در داخل بلوک لیکود که بگین در رأس آن قرار گرفته تشکیل میدهد .جناح لیبرال که بیشتر
پستهای مهم اقتصادی را در دست دارد در مقابل دار و دسته هروت تحت رهبری بگین و همچنین حزب
ـکوچک الآم قرار گرفته است .بگین ناـگزیر از آن بوده است که سمت وزیر دارایی را به ارلیش رهبر حزب
لیبرال واـگذار کند ٬تاپشتیبانی این حزب را جهت اتخاذ یک موضع سر سخت درباره مذاـکرات صلح جلب
ـکند .در ضمن ارلیش آماج انتقادهای علنی از سوی افکار عمومی بوده است.
 2ـ )خیلی محرمانه( نرخ تورم اسرائیل که از سال  1973به بعد در نتیجه جنگ اعراب و اسرائیل بسیار
باال بوده است در ماههای اخیر به نحوچشمگیری بدتر شده و ظاهرًاچنین به نظرمیآید که به نرخ  3رقمی
برسد .فهرست قیمت کاالهای مصرفی در ماه آوریل تقریبًا به میزان  9درصد افزایش یافته است و از سال
 1952به بعد این باالترین میزان افزایش ماهیانه است و در سال جاری میزان ترقی کاالی مصرفی تاـکنون
 29درصد بوده است.
)از پاراـگراف  3تا پاراـگراف  11سری(
 3ـ اسرائیلیها از آن بیم دارند که نرخ تورم جاری اثرات مالیم کننده افزایش حقوق به مناسبت باال
رفتن هزینه زندگی و همچنین انواع مختلف سوبسید دولتی را از میان ببرد .معذالک بسیاری آـگاهند که
هرگونه سودی که از موافقت نامه صلح با مصر به دست بیاید در آینده کوتاه مدت در نتیجه فشارهای
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تورمی به مناسبت عقب نشینی از صحرای سینا به صحرای نقب و اسکان مجدد ساـکنان صحرای سینا و
جبران خسارات چند هزار نفر ساـکنان اسرائیلی صحرای سینا به کلی از بین خواهد رفت.
 4ـ آخرین ارقام تورم افکار عمومی را در اسرائیل مضطرب ساخت ٬به طوریکه تقاضا از ارلیش برای
استعفاء بار دیگر شدت یافت .و در نتیجه میزان محبوبیت عمومی ارلیش در جریان چندین فقره سنجش
آراء در سال جاری به کمتر از  10درصد تنزل یافت .نارضایتی عمومی نسبت به ارلیش اختالفات مداوم
بین حزب لیبرال او و پشتیبانان بگین از ـگروه هروت راپیچیدهتر کرده است .این اختالفات به طور اساسی
ناشی از آن است که هر دو حزب تصمیم دارند منافع اقتصادی حوزههای انتخاباتی خود را برای جلب آراء
تضمین کنند.
5ــ فعاالن اقتصادی ـگروه هروت نسبت به اوضاع اقتصادی برداشت غیرمذهبی و غیرآئینی و گرایش
خلقی دارند .این گروه از اتخاذ تدابیر ویژه برای کمک به اسرائیلیهای متعلق به طبقات بینواتر و کارگر و
”سفاردی“ که بزرگترین حوزه انتخاباتی هروت میباشد ٬پشتیبانی مـیکنند) .تـوضیح اسـرائـیلیهای
سفاردی آنهایی هستند که از کشورهای غیرعربی و بیشتر از مشرق زمین به این سرزمین مـهاجرت
ـکردهاند و نسبت به اسرائیلیهای آشکنازی که از کشورهای اروپایی به اسرائیل آمدهاند محرومتر و فقیرتر
هستند ـ م(اعضای ـگروه هروت به کرات از ارلیش در مورد ناـکامی در تأمین دستمزد باالتر و بهبود شرایط
ـکار جامعه اسرائیلی سفاردی مچگیری کردهاند .انتقادکنندگان ارلیش که متعلق به ـگروه هروت هستند از
بگین نخستوزیر خواهانند که عالقه بیشتری نسبت به مسائل اقتصادی نشان داده امتیازات ارلیش را در
اتخاذ تصمیم کاهش دهد.
 6ـ در نتیجه از دست رفتن اعتماد رأی دهندگان نسبت به ارلیش و ضربههایی که نسبت به او درداخل
دستگاه رهبری لیکود وارد شده است ٬گروهی به رهبری موذای وزیر انرژی و ارتباطات جهت کنترل
حزب لیبرال ارلیش به میدان آمده است .مخالفان ارلیش در حزب لیبرال مدعی هستند که او نتوانسته است
به اندازه کافی از منافع اقتصادی و پشتیبانهای خود در طبقه متوسطه حمایت کند.
 7ـ بسیاری از محافظهـکارانی که در فراـکسیون کوچک الآم در گروه ائتالفی لیکود قرار گرفتهاند و از
هوروویتس وزیر سابق صنایع رهبری میشوند نیز با سیاستهای ارلیش مخالفند .این عده خواستارند که
یک بودجه کمتری که به نحوبهتری اداره میشود در نظر گرفته شده و باعرفهای اقتصادی سوسیالیستی که
از سوی حکومت کارگری اسرائیل در گذشته اعمال میشد با وضوح بیشتری قطع رابطه شود.
 8ـ اختالف بر سر مسائل اقتصادی هنوز به مرحلهای نرسیده است که ثبات هم پیمانی هروت و
لیبرالها را بر هم بزند .رهبران هر دو حزب پی بردهاند که برای نگهداری قدرت به یکدیگر نیاز دارند در
حال حاضر لیبرالها راه دیگری که مبتنی بر واقع گرایی باشد به جای اتحاد با هروت ندارند.
 9ـ در صورتی که یک بحران جدیدی ناشی از اعتماد یا عدم اعتماد عمومی که حکومت را به سقوط
تهدید کند پیش نیاید سایر عناصر هم پیمان در ائتالف احتماًال در اموراقتصادی همچنان از رهبری لیکود
پیروی خواهند کرد .حزب ملی مذهبی که همپیمان اصلی ائتالفی بگین میباشد سرگرم فعالیت برای
تأمین کنترل اسرائیل بر ”سرزمین عهد عتیق“ که در کرانه باختری رود اردن واقع شده است ٬میباشد.
حزب کوچک آـگودات اسرائیل که در کابینه ائتالفی بگین عضویت دارد به طور عمده نگران تأمین اجرای
قوانین و آداب و رسوم مذهبی یهودیان میباشد.

اشغالگران قدس  473

 10ـ نهضت دمکراتیک که سومین گروه بزرگ دارنده کرسیها در پارلمان پس از لیکود و حزب ملی
مذهبی میباشد ٬عالقه زیادی به امور اقتصادی و اجتماعی نشان میدهد .معذالک تنزل میزان محبوبیت
این حزب در میان رأی دهندگان این نهضت را به اتکاء بیشتر به پشتیبانی بگین سوق داده است و باعث
شده که نتواند برای عنوان کردن مواضع دیگری امکانات کافی داشته باشد.
 11ـ اـکنون که مذاـکرات مربوط به صلح با مصر با موفقیت به پایان رسیده ٬بگین ممکن است برای
ـکاهش دادن زیانهای سیاسی لیکود قبل از آماده شدن جهت انتخابات آینده در نوامبر  1981از ارلیش
فاصله بگیرد .چنین کاری برای بگین که به وفاداری شخصی اهمیت زیادی میدهد مشکل است ٬زیرا وی
میل دارد پشتیبانی ارلیش را در مذاـکرات دشوار مربوط به خود مختاری همچنان حفظ کند .بگین ممکن
است تصمیم خود را برای دادن سمت جدیدی به ارلیش ٬به جای آنکه او را از سمت وزارتی بر کنار کند ٬تا
آن اندازه که ممکن باشد به تعویق بیاندازد.
 12ـ )خیلی محرمانه( نخستوزیر قبول دارد که تورم ممکن است آنچه را که در سیاست داخلی از
پیروزی مذاـکرات صلحطلبانه خود به دست آورده از میان ببرد .بنابراین او عالقه بیشتری در جـلب
تصویب کابینه جهت تدابیر جدید اقتصادی و نشان دادن نگرانی خود درباره وضع فالـکت بار اسرائیلیهای
متعلق به ـگروه سفاردی نشان داده است .بگین ممکن است تصمیم داشته باشد قصد خود را برای انتخاب
شدن مجدد اعالم کند .این کار برای اطمینان دادن بیشتر به فعاالن لیکود و رأیدهندگان مبنی بر اینکه وی
درباره مسائل مربوط به تورم اقدامات ضروری در پیش میگیرد و برای پیروزی در انتخابات سال 1981
به عمل خواهد آمد.
 13ـ )محرمانه غیرقابل رؤیت برای بیگانگان( اسرائیل و مصر؛ صنایع هواپیماسازی اسرائیل سرگرم
تهیه پیشنهاداتی برای کمک به مصر جهت حفظ هواپیماهای ساخت آمریکا از سوی این کشور است .به
اظهار یک منبع وزارت دفاع صنایع هواپیماسازی اسرائیل معتقد است که اوضاع کنونی در خاورمیانه
ایجاب خواهد کرد که مصر و اسرائیل در زمینههای نظامی و اقتصادی با یکدیگر همکاری بسیار نزدیکی
داشته باشند.
 14ـ )محرمانه( مجازات مربوط به مصر :سفارت آمریکا در قاهره گزارش میدهد که مدیر عملیاتی
خط لوله نفتی سومد هیچ گونه اشارهای از کشورهای خلیج فارس مبنی براینکه این خط لوله از سوی آنها
تحریم خواهد شد دریافت نکرده است ٬به ویژه با توجه اینکه ـکویت و عربستان سعودی و قطر و امارات
عربی متحده در آن سهیم هستند .خط لوله سومد با ظرفیت کامل فعالیت میکند و عملیات ساختمانی آن
به موازات خط لولهای که ظرفیت کنونی را دو برابر خواهد کرد همچنان ادامه دارد.
15ـ )خیلی محرمانه( مصر و صندوق بینالمللی پول :سفارت آمریکا در قاهره گزارش میدهد که
رهبران مصر همچنان معتقد هستند که آنها تمام آنچه را که از لحاظ سیاسی عملی بوده است در اجرای
اصالحات اقتصادی پیشنهاد شده از سوی صندوق بینالمللی پول انجام دادهاند .در ضـمن صـندوق
بینالمللی پول همچنان خاطرنشان میسازد .که در نتیجه تأخیر بیشتر در اجرای این اصالحات مشکالت
جدیدی پیش خواهد آمد .یک مقام صندوق بینالمللی پول در قاهره درباره احتمال اینکه تا قبل از
اجالس بانک جهانی درپاییز آینده موافقتنامهای بین مصر و صندوق بینالمللی پول به امضاء برسد ٬اظهار
ـکریستوفر
بدبینی کرد.
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سند شماره )(37

سری
ژوئیه 1979
ـکتاب اطالعات اساسی کشور
این کتاب بر نسخه ژانویه  1979که نسخههای آن باید نابود شوند رجحان دارد ٬کتاب اطالعات٬
مجموعهای از آمار اساسی درباره موجودیتهای سیاسی جهان است و در فواصل نیم ساله توسط اداره
پژوهشهای جغرافیایی و نقشه برداری انتشار مییابد و در آن از ٬مقاالت بخشهای مختلف سازمان مرکزی
اطالعات )سیا( ٬سازمان اطالعات دفاعی و وزارت امور خارجه استفاده شده است .نظریات و پیشنهادها
و درخواست برای نسخههای اضافی باید به نشانی ذیل ارسال گردند:
اداره پژوهشهای جغرافیایی و نقشه برداری
)در مورد کتاب اطالعات(
سازمان مرکزی اطالعات ٬واشنگتن دی ـ سی20505 .
نوشتارهای منفرد بدون طبقهبندی میباشند ٬مگر آنکه اشاره به خصوصی شده باشد.
اسرائیل
توجه :سرزمینهای عرب اشغال شده از زمان جنگ  1967مشمول آمار ذیل نشدهاند ٬مگر آنکه
تصریح شده باشد.
خشکی:
 20720کیلومتر مربع )جدای از حدود  56183کیلومتر سرزمین اشغال شده در اردن ٬مصر و سوریه
لغایت ژوئن  %20 ٬(1979زیر کشت %40 ٬مرغزار و چمنزار %4 ٬جنگلکاری %4 ٬صحرا ٬بایر یا شهری٬
 %30آب در خشکی %29 ٬مساحی نشده )اـکثرًا صحرا(
مرزهای خشکی 1036 :کیلومتر )پیش از جنگ  ٬(1967شامل نواحی اشغال شده تقریبًا 1050
ـکیلومتر ).(1977
آب:
حدود آبهای آن سرزمین )به طوری که ادعا شده(6 :
خط ساحلی 273 :کیلومتر )پیش از جنگ  ٬(1967شامل نواحی اشغال شده تقریبًا  848کیلومتر
).(1977
مردم:
جمعیت 3٬663٬000 :به استثنای اورشلیم شرقی و سایر سرزمینهای اشغال شده )ژوئیه  ٬(1979نرخ
متوسط رشد ساالنه  77) %2/1ـ  7تا  78ـ (7
تابعیت :اسم ـ اسرائیلی )ها( با صفت اسرائیل.
تقسیمات قومی %85 :یهودی %15 ٬غیریهودی )اـکثرًا اعراب(
مذهب %85 :یهودیت  %11اسالم %4 ٬مسیحی و غیره.
زبان :رسمًا عبری ٬عربی رسمًا برای اقلیت اعراب استفاده میشود ٬انگلیسی رایجترین زبان خارجی
مورد استفاده است.
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سواد %88 :یهودیها %48 ٬اعراب.
نیروی کار %6/1 ٬1/252/000 :کشاورزی ٬جنگلداری و ماهیگیری  %23/8کارخانه ٬معدن و
صناعت%1/1 ٬الکتریسیته و آب %6/6 ٬ساختمان و اماـکن عمومی  %11/9تجارت %6/9 ٬حمل و نقل٬
انبارداری و ارتباطات %7/3 ٬مالی و بازرگانی  %29/7خدمات عمومی %6/6 ٬خدمات شخصی و غیره
)(1978
نیروی کار متشکل %90 :نیروی کار.
حکومت:
نام حقوقی :کشور اسرائیل
نوع :جمهوری
مرکز :اورشلیم ٬توسط ایاالت متحده که در تلآویو سفارتخانه دارد به رسمیت شناخته نشده.
تقسیمات جزئیتر 6 :بخش اداری.
سیستم حقوقی :مخلوط حقوق عمومی انگلستان و در موارد فردی ٬سیستمهای حقوقی یـهودی٬
مسیحی و اسالمی ٬امور تجاری عمدتًا با مجموعه قوانین که از سال  1948به کار گرفته شدهاند ٬اجرا
میشوند ٬بعضی وظایف یک قانون اساسی را با استفاده از اعالمیه استقرار ) ٬(1948قوانین اساسی ـکنست
)مقننه( مربوط به ـکنست ٬سرزمینهای اسرائیل ٬رئیس جمهور ٬دولت و قانون مدنی اسـرائـیل انـجام
میدهند ٬لوایح مقننه مورد تجدید نظر قضایی قرار نمیگیرند ٬تحصیالت حقوقی در دانشگـاه عـبری
اورشلیم میباشند.....٬
تعطیل کشوری :روز استقالل  11می
شعبات :رئیس جمهور تیزاـک ناون بیشتر وظایف تشریفاتی دارد ٬قدرت اجرائی در هیئت دولت نهاده
شده ٬پارلمان )ـکنست( با  120عضو که با یک سیستم نماینده به نسبت انتخاب شدهاند ٬مجلس مقننه
قوانین بنیادی را در غیاب یک قانون اساسی مدون تهیه میکند ٬دو سیستم دادگاهی متمایز )دنیوی و
دینی(
رئیس دولت :نخستوزیر ٬مناخیم بگین.
فرودگاه :مجموعًا  56فرودگاه 46 ٬قابل استفاده 21 ٬عدد با زمین پرواز دایمی 5 ٬عدد با زمین پرواز
 3569ـ  6 ٬2440عدد با زمین پرواز  2439ـ 1220
هواپیمایی کشوری 25 :هواپیمای عمده حمل و نقل شامل یک فروند اجارهای.
ارتباطات موجی:پیشرفتهترین سیستم را در خاورمیانه دارد هر چند که بزرگترین آنها نیست ٬سیستم
خوبی از رله رادیویی و سیمی با محورواحددارد870٬000 ٬تلفن )هر صد نفر  24عدد(14 ٬ایستگاه٬FM
 10ایستگاه  15 ,AMایستگاه تلویزیون و  30ایستگاه تکرار برنامه ٬دو رشته ـکابل زیر دریایی ٬ایستگاه
ماهوارهای اقیانوس آرام.
قوای دفاعی:
نیروی انسانی نظامی :تعداد ذـکور یهودی  15تا  49ساله  750٬000نفر 648٬000 ٬نفر برای خدمت
نظام مناسبند ٬تعداد مناسب یهودیانی که هر سال به سن خدمت نـظام ) (18مـیرسند  28000نـفر
مذکر 27000٬مونث.

اسناد النه جاسوسی آمریکا

 476

هر دو جنس )مذکر و مونث( مشمول خدمت نظام هستند.
پرسنل :نیروی زمینی  135000نفر )به عالوه  300000نفر ذخیره( نیروی دریایی  6600نفر ٬نیروی
هوایی  28500نفر ) 1450نفر خلبان( ناهال  5000 NAHALنفر ٬گارد مرزی  4500نفر ٬چن
)زنان(  20000نفر )سری(
واحدهای زمینی عمده 10 :لشکر زرهی 1 ٬لشکر هوانیروز 4 ٬پیاده نظام مکانیزه 4 ٬هوابرد و  7تیپ
پیاده نظام )سری(
ـکشتیها 3 :زیردریایی 8 ٬رزمناو گشت با موشکهای هدایت شونده  12قایق موشک انداز تهاجمی٬
 32قایق گشت 13 ٬قایق گشت رودخانه  /لنگرگاه 2 ٬قایق امنیت بندرگاه 2 ٬قایق هاورکرافت گشت10 ٬
نقلیه خشکی ـ دریا 5 ٬قایق خدماتی و  3قایق کمکی )سری(
هواپیما 1045 :فروند ) 700جت 137 ٬ملخدار 30 ٬توربوپراپ 178 ٬هلی کوپتر( )سری(
موشک 17 :سکوی موشک هاوک ) 16فقره کششی و 1فقره خود کششی( و 48پرتاب کننده چاپارل
)سری(
تدارکات :تولید کننده بیشتر انواع تسلیحات ٬وسایل نقلیه یا تانک برهای  60ـ  50تنی ٬سالحهای
ـکوچک ٬خمپاره تا  160میلیمتر ٬توپخانه  155میلیمتری خود کشش و کشش ٬تانکهای متوسط با طرح
بومی ٬و ابزار دفاعی جنگ شیمیایی و بیولوژیکی و موتورهای کوچک توربوجت ٬قطعات و اجزاءموتور.
همچنین تولید کننده محصوالت الستیکی و پالستیکی ٬معادن پتاس.
نیروی برق :ظرفیت  2800000کیلو وات )در سال ) ٬(1978در سال  13/5 (1978میلیارد کیلووات
ساعت تولید شد ٬سرانه  3700کیلووات ساعت.
صادرات 4/2 :میلیارد دالر ) ٬(1978اقالم عمده ٬الماسهای صیقل یافته ٬مرکبات و سایر میوهجات٬
منسوجات و البسه ٬اغذیه نیمه آماده ٬کود و محصوالت شیمیایی ٬سیاحت عمدهترین منبع کسب ارز
خارجی است.
واردات 7/1 :میلیارد دالر ) (1978اقالم عمده ٬تجهیزات نظامی الماسهای صـیقل نـیافته ٬مـواد
شیمیایی ٬ماشین آالت ٬آهن و فوالد ٬حبوبات ٬منسوجات ٬وسایل حمل و نقل ٬کشتی و هواپیما.
شرکای تجاری عمده :صادرات ٬آمریکا ٬انگلیس ٬ژاپن ٬هنگ کنگ ٬سـویس ٬واردات ٬آمـریکا٬
انگلیس .سوئیس ٬ژاپن.
ـکمک )دریافتی(:اقتصادی) ٬در طول سالهای  76ـ  (1970آمریکا  18187میلیون دالر ٬کشورهای
غربی  5629میلیون دالر ٬نظامی ـ آمریکا  56640میلیون دالر )خیلی محرمانه(
بودجه :در سال مالی  1979با احتساب شروع در  1آوریل  13میلیارد دالر )با محاسبه هر  22پوند
اسرائیلی معادل  1دالر آمریکا(.
نرخ تبدیل پول :در  31اـکتبر  1977اجازه داده شد ٬پوند اسرائیل شناور شود و در اواسط آوریل
 1979تقریبًا هر  22پوند اسرائیل معادل  1دالر آمریکا بود.
سال مالی :از  1آوریل تا  31مارس.
ارتباطات:
راهآهن 767 :کیلومتر با فاصله استاندارد ریلها ) 1/435متر(
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بزرگراهها 4459 :کیلومتر اسفالت شده 7 ٬کیلومتر سنگفرش و سنگریزه مابقی مشخص نیست.
خطوط لوله :نفت خام  708کیلومتر ٬محصوالت پاالیش یافته  290کیلومتر ٬گاز طبیعی  89کیلومتر.
بنادر 3 :بندر عمده )حیفاء اشدود ٬ایالت(  5بندر کوچک.
بحریه تجاری 39 :کشتی ) GRT 1000یا بیشتر( مجموعًا  ٬DWA 558494 GRT 411909شامل
 12باری 12 ٬کانتینر 4 ٬کشتی باری 11 ٬بلوک )خیلی محرمانه(
سن اخذ رای :همگانی فوق  18سال.
انتخابات :هر چهار سال یکبار ٬مگر آنکه انحالل ـکنست اقتضاء کند ٬آخرین انتخابات در ماه می
 1977برگزار شد.
احزاب و سران سیاسی عمده :هروت ٬نخستوزیر مناخیم بگین ٬عزر وایزمن وزیر دفاع ٬حـزب
لیبرال ٬وزیر دارایی ٬زیمثااهریش ٬الآم ٬ایگال هورویتز) ٬لیکود ائتالفی از هروت لیبرالها و الآم است(٬
حزب مذهبی کشور جوزف بوزگ ٬زولون ماهر ٬جنبش دموکراتیک ایگال یادین ٬شمعون تامیر ٬حزب
ـکارگر اسرائیل ٬شیمون پرز ٬ایزاـک رابین ٬ایگال آلون ٬شلی آریه الیاو.
قدرت رای :لیکود  45کرسی ٬حزب مذهبی کشور  12کرسی ٬احزاب ارتدکس اـگودات  5کرسی٬
ساموئل فالتوشارون  1کرسی ٬موشه دایان  1کرسی ٬حزب کارگر ماپام ٬صف بندی ....عرب  32کرسی٬
جنبش دموکراتیک  7کرسی ٬شای  7کرسی ٬یاآد یک کرسی )اخیرًا توسط اصف یاـگروی به عـنوان
یکدسته تک نفره ـکنست تشکیل شد( ٬حزب لیبرال مستقل یک کرسی ٬جنبش حقوق شهروندان یک
ـکرسی ٬راـکاه  5کرسی ٬شلی  2کرسی.
ـکمونیستها :راـکاه )اـکثریت با اعراب است اما در رأس آن یهودیان میباشند( حدود  1500عضو دارد٬
حزب کمونیست یهودی موسوم به ماـکی اـکنون بخشی از موکد که یک حزب صهیونیست چپ افراطی است
میباشد.
سایر گروههای سیاسی و فشار :اتحادیه دفاع که سازمانی است دست راستی و یهودیست تـحت
رهبری خاخام مایر.
ـکاهانه :سازمان پلنگان سیاه که یک گروه مخصوص جوانان است و تشکیالتش چندان قید و بند
ندارد ٬با ـگوش آمونیم که متشکل از مذهبیون متعصب یهودی است و به دنبال آزادی اسکان یهودیان در هر
نقطه کرانه غربی میباشد.
عضو....:
اقتصاد:
تولید خالص کشور 12/7 :میلیارد دالر ) ٬1978در قیمتهای سال  (1978سرانه  3430دالر ٬رشد
تولید خالص واقعی کشور معادل .%5/2
ـکشاورزی :محصوالت عمده ٬مرکبات و سایر میوهها ٬سبزیجات ٬تولیدات گوشت گاو و لبنیات٬
محصوالت مرغداری.
صنایع عمده :تهیه غذا ٬برش و صیقل الماس ٬منسوجات و البسه ٬مواد شیمیای ٬محصوالت فلزی
وسایل حمل و نقل ٬وسایل برقی ٬دستگاههای مختلف ٬گابریل که یک موشک دریایی سطح به سطح با
طرح و تولید بومی است ٬به عالوه موشک هوا به هوای شافیر 6 ٬رزمناو گشت با موشکهای هدایت شونده
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ساخته و در حال ساختن  6فقره دیگر است .بیشتر کشتیهای نیروی دریایی آن از انگلیس ٬فرانسه و
آمریکا خریداری شده تجهیزات از آمریکا و منابع مختلف در اروپای غربی فراهم میشود) .سری(
بودجه نظامی :برای سال مالی که در 11فروردین  1359خاتمه مییابد ٬بودجه نظامی  3215میلیون
دالر میباشد که حدود  %28بودجه دولت مرکزی است )خیلی محرمانه(
اطالعات و امنیت:
سازمان سری اطالعات اسرائیل )موساد( امور خارجی ٬سازمان امنیت اسرائیل )شین بث( داخلی و
خارجی ٬مدیریت اطالعات نظامی )شروت مودئین( اطالعات خارجی ٬سیاسی ٬اقتصادی ٬جغرافیایی و
نظامی )سری /غیرقابل رؤیت برای بیگانگان(.
سند شماره )(38
سری
تاریخ 24 :ژوئیه  1979ـ  2مرداد 1358
از :وزارت امور خارجه ـ واشنگتن دی ـ سی به :مجمع گردآوری خالصههای اطالعاتی با حق تقدم
موضوع :خالصه اطالعاتی شماره 859
)پاراـگرافهای  3ـ 1محرمانه میباشد(.
 1ـ اسرائیل ـ اردن :مجادله بر سر آب یرموک .به نظر میرسد که مجادله بر سر آب یرموک میان
اسرائیل و اردن اساسًا بدون حادثهای که منجر به تشدیداقدامات سیاسی شود بر طرف گردیده است .علت
مداخله نظامی تشدید این تضاد بوده است که نماینده مختار دره اردن به مردمش دستور داد که آب را به
میزان حداقل وارد ـکانال شرقی قور بنمایند ٬تا حداقل نیاز اردنیها بر طرف شود تا نتیجتًا قسمت اعظم آب
رودخانه یرموک جریان یابد.
افزایش جریان آب در  18ژوئیه به وسیله اسرائیلیها تأیید گردید ٬لیکن از طرف آنها به دولت در این
زمینه گزارشی داده نشده بود.
 2ـ این تهدید اسرائیل مبنی بر متوسل شدن به قوه نظامی در صورت لزوم ٬میتواند در تصمیمگیری
اردنیها مبنی بر برقراری مجدد جریان آب به میزان مورد قبول تلآویو حتمًا تأثیر داشته باشد.
 3ـ پیشبینی میشود که اجالس دیگری از کارشناسان فنی اسرائیل و اردن در کنار رودخانه صورت
بگیرد تا تصمیم بگیرند که چگونه بهترین وجه مرحله دوم کار بلدوزر را آغاز نمایند) .پاراـگراف  4تا 9
محرمانه است(.
 4ـ سازمان وحدت آفریقا :نتایج اجالسیه ـ اجالس هفته گذشته سازمان وحدت آفریقا در موزویاء
ـکیبریا به طور غیرعادی خصمانه بود .چهل و هشت هیئت نـمایندگی از انـتقاد در مـورد ابـتکارات
خاورمیانهای مصر سرباز زدند ٬از به رسمیت شناختن رژیم موزوروا در زیـمبابوه ـ رودزیـا امـتناع
ورزیدند ٬و اعالم نمود که مراـکش تنها کشوری است که میتواند کنترل اجرائی در صحرای غربی داشته
باشد.
5ــ همچنان که در تجزیه و تحلیلهای سیا تذکر داده شد مسائل خاورمیانه تقریبًا بر جلسه حکمفرما
بود .چندین قطعنامه با اتفاق آراء به تصویب رسید .قطعنامهها با چنان مهارتی عبارت بندی شده بود که
فقط آنهایی به تصویب نمیرسید که به حاـکمیت مناطق عربی و به رسمیت شناختن فلسطینیها نسبت به
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ـکشور خودشان ٬و به رسمیت شناختن سازمان آزادیبخش فلسطین به عـنوان تـنها نـماینده قـانونی
فلسطینیان صدمه میزد.
 6ـ راه حلهایی در رابطه با جنوب آفریقا در آخرین دقایق بدون هیچگونه بحثی به تصویب رسید.
سازمان وحدت آفریقا به رسمیت شناختن دولت موزوروا را از طرف انگلیس یا آمریکا مورد تأیید قرار
نخواهد داد و رفع مجازات را اقدام خصمانهای تلقی خواهد کرد .جبهه میهن پرستان به عنوان ”تنها
نماینده قانونی و معتبر مردم زیمبابوه“ معرفی شد .ـ در حالی که قبل از آن این جبهه به عنوان تنها گروه
آزادی بخش معتبر به رسمیت شناخته شده بود.
 7ـ طبق اظهارات سفارت آمریکا در مونروویا ٬اعضای سازمان وحدت آفریقا در موردمفهوم راه حل
زیمبابوه دچار شک و تردید شدهاند .تمام آنها در مورد اخطاری که به قدرتهای غربی نموده بودند که
موزوروا را به رسمیت نشناسند و یا رفع مجازات نکنند متفقًا رأی دادند ٬اما در مورد اینکه آیا زمان آغاز
مذاـکرات جهت دستیابی به یک راه حل فرا رسیده یا نه هم عقیده نیستند .کشورهای خط مقدم جبهه مدعی
هستند که هیچ چیزی را که مانع آغاز مذاـکرات باشد ٬نمیبیند.
 8ـ قطعنامههای مربوط به صحرای غربی پس از مشاجرات بسیار باالخره با اـکثریت دو سوم به
تصویب رسید .بعدازاینکه این سازمان به مراـکش تذکرداد که دولت مراـکش فقط کنترل اجرائی برمنطقه را
دارد و نه حق حاـکمیت به آنجا را ٬مقامات مراـکش جلسه را ترک کردند .قطعنامه خواستار آتش بس و
رفراندومی برای تعیین وضعیت صحرا شد.
 9ـ رئیس جمهور لیبریا ٬تولبرت که ریاست اجالسیه را به عهده داشت موضوع چاد را از دستور
مذاـکرات حذف کرد و بحث شدیدی را که درباره اوگاندا بین تمامی نمایندگان اصلی در گرفته بود ٬قطع
نمود.
 10ـ )سری  /غیرقابل رؤیت برای خارجیان( سوریه ـ اتحاد جماهیر شوروی :تحویل جنگندهها
افزایش یافته است .علیرغم امضاء قراردادهای محدود بین مسکو و دمشق ٬عمان اتحاد جماهیر شوروی
به طور مداوم هواپیماهای جنگنده پیشرفته را در اختیار سوریه قرار میدهد .کاالهای تحویلی سنگین
غیرعادی شوروی در ماه ژوئیه شامل هشت میگ  23ـ اولین )محموله ـ م( تحویلی از سال  1977و 24
میگ  21میباشد .تعداد کل این کاالهای تحویلی در سال جاری به 68هواپیمای جنگنده میرسد .که به
رقم کل هواپیماهای تحویلی توسط شوروی در هر یک از چهار سال گذشته نزدیک است.
لیکن مانمیدانیم که کل این تجهیزات تحویلی در برگیرنده تمام قراردادهای مهم اخیر است که در سال
 1977به امضاء رسیده و ما از آنها مطلع هستیم یا خیر .مذاـکرات برای یک معامله گسترده جدید میان
شوروی و سوریه در ماه آوریل به پایان خواهد رسید .لیکن ما نتوانستیم تأییدیهای برای قراردادهایی که
احتماًال اخیرًا امضاء شد به دست بیاوریم .در صورتی که شوروی در ماههای آینده نیز به صورت کنونی
جنگنده و دیگر سالحها را تحویل سوریه دهد در کل مجموع این محمولههای تحویلی در سال  1974بی
سابقه خواهد بود.
)پاراـگراف  10تا  17طبقهبندی نشده(
 11ـ اسرائیل ـ سازمان نظارت بر قرارداد متارکه سازمان ملل :یادین ٬معاون نخستوزیر اسرائیل در
 23ژوئیه گفت که آمریکا در ـکمپ دیوید اعالم کرده بود که در صورتی که مدت اقامت نیروهای اضطراری
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سازمان ملل تجدید نگردد ”از یک نیروی چند ملیتی ٬دیگر به جای آن استفاده خواهد شد “.ناظرین
سازمان ملل تنها میتواند به گزارش وقایع بپردازند نیروی بینالمللی باید تخلف از قرارداد را جلوگیری
ـکرده ...آزادی دریانوردی را تأمین نماید و مثًال روزنامه معاریو گزارش داد که اسرائیل با یک برخورد
شدید با آمریکامواجه خواهدشد .مذاـکرات بین مصر و اسرائیل گزارش شده و حاـکی از آن است که مصراز
پیشنهادات نیروی متارکه سازمان ملل راضی نیست.
 12ـ وضع مزاجی بگین :گزارشی است از آسوشیتدپرس در مورد وضع مزاجی بگین مبنی بر اینکه
دکترهای بگین گفتهاند که او  25درصد بینایی چشم راست و  10درصد از بینایی چشم چپ را به خاطر
ـگرفتگی شریان از دست داده است.
 13ـ پرز ـ مصر .گزارشی است در مورد مالقات شیمون پرز با سادات در اسکندریه.
 14ـ اسرائیل ـ ترکیه :گزارشی است از رویتر مبنی بر اعتراض دولت ترکیه به اسرائیل در رابطه با
مسئله گروگانگیری در سفارت مصر.
15ـ درگیریهای هوایی اسرائیل و لبنان :گزارشی است از بمباران هوایی لبنان به وسیله اسرائیل که
ـگروهی کشته و زخمی به جای گذاشته است و دولت لبنان اعالم نموده است به خاطر این موضوع شکایت
خواهد کرد و نخستوزیر لبنان الحص نیز گفت که این یک ”اقدام جنایتکارانه خشن“ بوده است.
 16ـ آمریکا ـ ساف :گزارشی است از روزنامه چپگرای لبنانی السفیر در مورد اظهار آمادگی عرفات
برای گفتگو با آمریکا.
 17ـ گفتگوها ـ مصر :گزارشات مطبوعات مصری در رابطه با سخنرانی معاون رئیس جمهوری مصر٬
مبارک در ـکمیته مرکزی اتحادیه سوسیالیستی عرب به مناسب سالگرد انقالب .1952
)الف( :وی خاطرنشان ساخت که جمال عبدالناصر اولین رهبری بود که قطعنامه  242سازمان ملل و
طرحهای جارزنیگ و راجرز را پذیرفته بود.
)ب( :وی ادعا کرده است که مخالفین فایدهای را که در صورت عقب نشینی اسرائیل و به رسمیت
شناختن اسرائیل توسط اعراب حاصل میگردد ٬مشاهده نکرده و نمیکنند.
)پ( :و اعالم نمود که مصر خواستار پیشرفتهای ملموس در مذاـکرات خودمختاری است که در غیر
این صورت ”نتایج مرگباری“ را به دنبال خواهد داشت.
)ت( :و اصرار نمود که خود مختاری عالوه بر مردم باید شامل زمین نیز باشد و یک ”دولت فلسطینی“
باید دارای اختیارات قانونی و قضایی باشد.
)ث( :اعالم نمود که پیشنهاد اسرائیل به عنوان یک راه حل ”غیرقابل پذیرش است“.
 18ـ مصر ـ آمریکا :مطبوعات مصری در  23ژوئیه با خط درشت اظهارات ساندرز در ـکنگره آمریکا
را درباره نیاز مصر به جنگندههای اف ـ  4به منظور تأمین امنیت دره نیل ٬کانال سوئز وسودان چاپ کرده
بودند.
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سند شماره )(39

سری
تاریخ 25 :ژوئیه  1979ـ  3مرداد 58
به :تمام کنسولگریها و نمایندگی سیاسی
از :وزارت امور خارجه واشنگتن دی ـ سی
موضوع) :طبقهبندی نشده( .روابط خارجی کنونی
نشریه شماره ) 29محرمانه( فهرست مطالب
 1ـ  -IOموارد مورد بحث در مورد خاورمیانه در سازمان ملل.
 2ـ  - NERآمریکا دستور تخلیه محتاطانه وابستگان و کارمندان غیرضروری از ـکابل را میدهد.
 3ـ  - NRAحکومت جدید در نیکاراـگوا
 4ـ  - A7الیحه مربوط به کانال پاناما.
 5ـ  - A7اجالس (OAU) OAUسازمان وحدت آفریقا :نتیجهـگیریهای مقدماتی.
 6ـ  - INRلهستان :نیاز به واردات بسیار گندم
 7ـ  - INRقوانین مشارکت چینیها در برابر نادرستی و قابلیت ارتجاعی شرکاء آینده.
 8ـ  - EBقراردادهای تجاری :آشفتگی تابستانی ممنوع
 9ـ  - PAمردم باور نمیکنند که مذاـکرات سالت باعث کاهش در هزینه مصرفی در بودجه دفاعی
ـگردد.
 10ـ  - EAـکنفرانس آوارگان ژنو.
1ـ )طبقهبندی نشده( - IOمسائل مورد بحث پیرامون خاورمیانه در سازمان ملل
)سری( در هفتههای اخیر چند مسئله پیرامون خاورمیانه در شورای امنیت سازمان ملل مطرح گردید.
در نتیجه گفتگوهایی که در اجالس وین به وقوع پیوسته بود ٬معلوم شد که شوروی قرار است استفاده
نیروهای اضطراری سازمان ملل را برای یک دوره دیگر وتو )رد( کند ٬که البته دوره اول این نیروها در 24
ژوئیه خاتمه مییابد.
با شروع کار در اواسط آوریل از مصر و اسرائیل خواسته شد که نظریات خود را پیرامون راههای
موجود ارائه دهند :که آیا با جایگزین شدن سازمان نظارت بر آتش بس این سازمان به جای نیروهای
اضطراری یا با تشکیل یک نیروی چند ملیتی حافظ صلح موافق هستند یا نه .در ماه ژوئیه ما از روسها
سؤال کردیم که آیا مایلند به جای نیروهای اضطراری سازمان ملل از سازمان نظارت بر آتش بس استفاده
شود و در همین زمینه تعداد  9رأی موافق را از شورای امنیت گردآوری و ارائه نمودیم .شوروی که با
مسئله وتو مواجه شده بود سرانجام قبول کرد که از سازمان برای نظارت بر آتش بس استفاده شود ٬لیکن
مشروط بر اینکه تجدید دوره نیروهای اضطراری سازمان ملل به رأی گذارده نشود .مصر این پیشنهاد
سازشکارانه را پذیرفت ٬لیکن اسرائیل آن را رد کرد .ما این موضوع را با اسرائیل مورد مذاـکره قرار داده
مطمئن هستیم که یک راه حل عادالنه و منطقی خواهیم یافت .بحرانی در کار نیست ٬و عقب نشینی
اسرائیلیها از سینا بنا به شرایط مشروحه در قرار داد صلح به قوت خود باقی و ادامه دارد.
)سری( یک موضوع دیگر که در  19ـ  17ژوئیه مورد بحث در شورای امنیت قرار گرفت ٬الیحهای در
مورد ایجاد اردوگاههای اسرائیلی در سرزمینهای اشغالی بود .ما از دادن رأی به ایـن الیـحه امـتناع
ورزیدیم ٬چون موضوعات مندرجه در الیحه به مسائلی ماوراء مسئله اردوگاهها نیز پرداخته است .در
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همان حال ٬ما موضع خود را در قبال این مسئله که اردوگاههای اسرائیل با قوانین بینالمللی در تضاد
هستند ٬نیز برای بار دیگر اعالم کردیم و گفتیم که مسائلی در این باره تولید شده است که باید از طریق
مذاـکرات حل شود.
)سری( سرانجام ٬قرار است پیرامون الیحهای که در برگیرنده حقوق فلسطینیها نیز باشد در  27ژوئیه
در شورای امنیت بحث و تبادل نظر شود .و در تاریخ  30ژوئیه قرار است رأیگیری شود.
2ـ )طبقهبندی نشده(  NERـ آمریکا دستور تخلیه محتاطانه وابستگان و کارمندان غیرضروری را از
ـکابل صادر میکند.
در رابطه با امنیت درونی رو به زوال و سیر صعودی خشونت در ـکابل ٬ما دستور تخلیه وابستگان و
ـکارمندان غیرضروری رااز افغانستان و ازطریق راه پاـکستان صادرکردهایم .آنها در مدت دو هفته از طریق
پروازهای برنامه ریزی شده خارج خواهند شد .و از وابستگان خصوصی آمریکایی در این کشور نیز
خواسته شد که به همین ترتیب عمل کنند و در حال حاضر از سفرهای غیرضروری به افغانستان خودداری
ـگردد .برنامه ما شامل خروج  100نفر خواهد شد .ما به جمهوری دموکراتیک افغانستان نیز اطالع دادهایم
ـکه این تصمیم ما نشاندهنده قضاوت سیاسی ما نبوده ٬بلکه نشانگراقدامات محتاطانه ما در زمینه امنیتی
است که انجام خواهیم داد.
)استفاده اداری محدود( در پاسخ به تصمیم ما ٬دولت افغانستان خواستار خروج کارمندان ما از این
ـکشور به نسبت کاهش کمکهای ما به افغانستان شده است .دولت افغانستان خواسته است که کارمندانی که
پس از انقالب  1978به این کشور گسیل شده بودند خارج شوند ٬لیکن ما از میزان نهائی این خروج چندان
اطالعی نداریم.
)محرمانه( با باال گرفتن بینظمی و بداخالقی در ارتش و نبردها ٬گرایش ضد دولت خلقی نور محمد
ترهـکی به سرعت تشکل مییابد .با این وصف ٬عصیانگران هنوزنتوانستهاند فعالیتهای خود را هماهنگ
ساخته ضربه مؤثری بر قلب نیروهای خلقی در ـکابل وارد آورند .مقامات شوروی احتماًال نگران وضعیت
این رژیم هستند و سعی دارند برای بهبود وضع افغانستان به یک راه حل سیاسی دست بزنند .در حالی که
رژیم حاضر قادر نیست بر اریکه قدرت تکیه زند ٬نمیتوان گفت که تعویض رهبریت چه زمانی صورت
خواهد گرفت.
 3ـ )طبقهبندی نشده(  ARAـ حکومت جدید در نیکاراـگوئه) :طبقهبندی نشده( دودمان سوموزا با
ترک سوموزا به قصد میامی در  17ژوئیه از بین رفت .شورای معاونت ریاست جمهوری فرنسیسکو
یورکیو را به عنوان رئیس جمهور موقت به وسیله آراء کنگره طرفدار سوموزا انتخاب نمود ٬لیکن او
مذاـکرات مطروحه را که قبًال با آنهاموافقت کرده بااعالم این منظور خود که قصددارد تا سال 1981قدرت
را به دست گیرد ٬زیر پا گذاشت .آمریکا در اعتراض به این عمل یورکیو سفیر و کارمندان خود را از این
ـکشور فراخواند .یورکیو بیش از  48ساعت نتوانست قدرت را به دست داشته باشد ٬زیراتجزیه گارد ملی و
محدودیتهای ایجاد شده بینالمللی موقعیت او را سریعًا متزلزل نمود.
)محرمانه( دولت جدید بازسازی ملی در  20ژوئیه روی کار آورده شد در حالی که سفیر بولدر که
نماینده آمریکایی میانجیگر در سالهای  1978و  1979بود و اـکنون نیز جهت اخذ تماس با دولت جدید
بازسازی به کاستاریکا رفته است نیز در ضیافت شرکت داشت .از نظر رهبران جدید نیکاراـگوا ٬روابط با
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ایاالت متحده از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است .با در نظر گرفتن اینکه دولت نیکاراـگوا در روابطش
با ایاالت متحده تا به حال هوشیار ٬دقیق و نسبتًا محترمانه رفتار کرده است ٬در حال حاضر خیلی زود
است که بگوییم که آنها چگونه مراحل تکامل خود را طی میکنند.
)طبقهبندی نشده( دولت بازسازی کننده نیکاراـگوئه از وزرای خارجه کشورهای  OASو کمیسیون
آمریکایی حقوق بشرخواسته است که از نیکاراـگوئه بازدید به عمل بیاورند واین دولت قول داده است تااز
بروز اعمال تالفیجویانه جلوگیری نماید .وی خواستار برگزاری انتخابات انجمن شهری ٬مجلس قانون
اساسی ٬و انتخابات ملی شده است ٬لیکن هنوز برنامه زمانی آن را تعیین نکرده است.
)استفاده اداری محدود( نیکاراـگوئه با غارت بیش از حد داراییهایش ٬مشکالت اقتصادی ٬و جراحات
شخصی بسیارمواجه گردیده است .در پاسخ سریع به نیازهای انسانی آنها در حال حاضر انتقال  2205تن
سرب و 480نوع کاالی تجاری از آمریکا ٬ـگواتماال ٬ـکاستاریکا والسالوادور به این کشور راموردتصویب
قراردادهایم .تاـکنون  640تن از این مواد به ماناـگوآ به وسیله هواپیماهای آمریکایی و ...انتقال داده شده
است.
 4ـ )طبقهبندی نشده است(  ARAقانون مربوط به قرارداد کانال پاناما.
)استفاده اداری محدود( مجلس سنا مذاـکرات اولیه پیرامون عملکرد قرارداد کانال پاناما را که در یکم
اـکتبر باید به مرحله اجرا گذارده شود ٬آغاز خواهد کرد .کمیته خدمات تسلیحاتی سنا الیحهای را تصویب
ـکرده است که با الیحه مدیریت دولتی منافات ندارد ٬لیکن مجلس شورا الیحهای را اتخاذ کرده است که با
مفاد قرارداد در تناقض میباشد .مجلس سنا احتماًال الیحه کمیته خدمات تسلیحاتی را اتخاذ خواهد کرد
و خود را برای منازعهای شدید در کنفرانس آماده خواهد نمود .زمان بسیار بحرانی است چون پایان
اجالس کنگره در ماه اوت و تقریبًا نیمی از وقت باقیمانده تا اول اـکتبر مصرف نموده است.
5ــ )طبقهبندی شده(  AFـ اجالس سازمان وحدت آفریقا :نتیجه گیریهای مقدماتی مسـئله چـاد
جالبترین مسئله مورد بحث در کنفرانس سازمان وحدت آفریقا بوده است ٬زیرا مسئله نظامیان خارجی را
با مسئله ظهور ”ابرقدرتی“ بنام نیجریه که دولتهای دیگر را تحت فشار قرار داده است تا هیئت نمایندگی
این کشور ”چاد ـ م( را به عنوان ”نماینده“ به رسمیت نشناسند ٬قاطی کرده است.
)محرمانه( به طورکلی ٬میانهروها ٬با حس اعتماد و هدف نگری خود را سرگرم کرده و در مورد
نظریات رادیکالها نگرانی از خود نشان نمیدهند .رادیکالهای سرسختی چون بـنین ٬مـاداـگـاسکار٬
آنگوال٬اتیوپی ٬بجای نمایشی بودن به قدرت نمایی پرداختهاند و لیبی نیز در سرتاسرکنفرانس تحت فشار
باقیمانده است.
)محرمانه( حمله تانزانیا به اوگاندا نشانگر ضعف منشور سازمان وحدت آفریقا گردید .با وجود اینکه
)بنا به اصرار رئیس اجالس پرزیدنت تالبرت( بحث بر سر این موضوع سریعًا متوقف گردیده بود ٬اهمیت
آن نیز به وسیله اعضا تکذیب نشد و تقریبًا میتوان گفت که زیانی به آن وارد نیامد.
)محرمانه( ضرورت تجدید بررسی منشور به وسیله همه شرکت کنندگان مورد تأیید قرار گرفت.
نمیری از سودان پیشنهاد کرد که جهت جبران ضعف منشور سازمان وحدت آفریقا این سازمان شورایی
مرکب از  5نفر از سران دولتها را با اختیار تام در اتخاذ تصمیم در مواقع بحرانی تشکیل دهد .با این وصف٬
این سازمان با کفایت انجام وظیفه کرده و اعضاء آن در اعطاء اعتبار اجرایی به آن شک وتردیدی به خود
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راه نمیدهند.
)محرمانه( ممکن است سال گذشته نقطه چرخشی در مالحظات سازمان پیرامون مسائل اقتصادی
ایجاد کرده باشد .وضع نادرست اقتصادی آفریقا مورد بحث و تبادل نظر عمومی قرار گرفت در حالی که
واقعگرایی تلخی در آن به چشم میخورد .گویا تمایل شدیدی به بحث پیرامون مسائل اقتصادی به طور
جدی وجود داشته و همه میخواهند سازمان وحدت آفریقا را به عنوان وسیلهای مؤثر در این رابطه
بشناسند.
در سه ماه آینده ما شاهد برگزاری یک اجالس اقتصادی در الـگوس خواهیم بود و خواهیم دید که
تالش برای به وجود آوردن برنامههای کاری از آنجا آغاز خواهد شد.
)محرمانه( این اولین بار است که یک موافقت همهجانبه بر سر این موضوع که وضع حقوق بشر در
آفریقا ایدهآل نیست در این مالقات وجود داشت .الیحهای در مورد حقوق بشر در آفریقا اتخاذ گردید .با
اطمینان میتوان گفت که فرضیه حقوق بشر به آفریقا نیز راه یافته است.
 6ـ )طبقهبندی نشده(  INRلهستان ـ نیاز شدید به واردات غله.
)محرمانه( در حالی که چند ماه است این کشور با آب وهوای بدی رو به رو شده است٬میتوان گفت که
برداشت محصول غله لهستان در مقایسه با سالهای اخیر با وضع بسیار بدی رو به رو است .به قیمت بدتر
شدن وضع مالی در حال حاضر خراب ٬خود کشور لهستان تصمیم گرفته است کمبود غله خود را با وارد
ـکردن میزان وسیعی از غلهجات و مواد غذایی جبران نماید.واردات غله جهت توسعه دامداری که یکی از
برنامههای دارای اولویت دولت است ٬بسیار ضروری است .لیکن ورشو نخواهد توانست اعتبار 1/5
بلیون دالری خود را که در سال آینده برای جبران کمبود گوشت داخلی نیاز دارد به دست آورد.
)طبقهبندی نشده( رهبر حزب گریک در ماه گذشته خاطرنشان ساخت که به خاطر وضعیت بـد
محصول ٬ورشو در نظر داردواردات غذایی و غالت خود را از یک میلیون متریک تن به  8میلیون متریک
تن افزایش دهد ٬که احتماًال در سال جاری بین ماههای ژوئیه و ژوئن این کار صورت خواهد پذیرفت.
بهای غله با نسبت سال قبل  50ـ  40درصد افزایش یافته است و شوروی نیز فقط خواهد توانست مقدار
ـکمی غله دراختیار لهستان بگذارد .مخارج ارزی وارداتی لهستان امسال کمتر از ) 1بلیون در سال گذشته(
به میزان  1/5بلیون دالر بالغ خواهد گردید.
)محرمانه( چون دیگر کشورهای غربی مازاد تولید غله شان ناچیز است حدود  3میلیون متریک تن
غله و مواد غذایی پروتئینی مورد نیاز لهستان باید از آمریکا خریداری شود .لهستانیها تقاضای 700
میلیون دالر کمک کرده بودند لیکن درجواب آمریکا که گفته بود وضع مالی٬اقتضای دادن چنین کمکی را
نمیکند به  500میلیون دالر هم رضایت دادند .بودجه سال مالی  1980نسبت به سطح بودجه سال مالی
 1979به  800میلیون دالر رسیده است.
)محرمانه  /غیرقابل رؤیت برای بیگانگان( بنا به گزارش بانکداران آمریکایی ٬ورشو در نظر دارد از
 100میلیون دالر تضمین بانکی خود برداشت کرده تقاضای وام بیشتری را نیزبنماید .قبًال ورشوتمایلی به
استفاده از برنامه تضمینی که در جهان به  600میلیون دالر محدود است نداشت ٬چون میزان بهره آن خیلی
باال و سنگین میباشد.
)خیلی محرمانه( شرایط اعتباری غله لهستان عمدتًا از میزان دارایی حکومت غربی قرار گرفته است.
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عالوه بر این ممکن است نتواند از بانکهای غربی وام بگیرد ٬چون آنهاشدیدًا در مورد پس گرفتن آنچه که
قرض دادهاند ٬از ورشو نگران هستند.
 7ـ )طبقهبندی نشده(  INRـ قوانین مشارکت چینیها در برابر نادرستی و قابلیت ارتجاعی شرکاء
آینده )محرمانه( قوانین مشارکت جدید چینیها در حالی که نسبت به بسیاری از نکات مـهم بـرای
سرمایهـگذاران مهم سکوت اختیار کرده است محدودیت بسیار کمی بر شرکتهایی قائل میشود کـه
سرمایهها مدیریت و صنعت خارجی را به چین جلب نمایند ٬و انتخاب مدت زمان سرمایهـگذاری را نیز
تابع مذاـکرات میداند .با این حال چین نیز مانند هر کشور کم توسعه یافته دیگر ٬نسـبت بـه ظـهور
استثمارگران خارجی حساسیت به خرج میدهد و به این ترتیب سرمایه گذارانی هم که میخواهند با یک
چنین بوروکراسی مذاـکره کرده قرارداد منعقد سازند ٬از نظر ایدئولوژیک مورد آزمایش قرار میگیرند.
)طبقهبندی نشده( این قانون ظاهرًا قابلیت تغییر و تحول بسیار دارد و منفعت را به خوبی از تجربهای
ـکه از طریق دیگر کشورها ٬به خصوص یوگسالوی با قانونی مشابه چینی آن به دست آورده ٬روشن و
آشکار ومعرفی مینماید .ازانواع انگیزههایی که به شرکاء خارجی وعده داده شده است میتوان چند نکته
زیر را بر شمرد:
ـ شرکت در مدیریت ٬که شامل اخذ تصمیم در تولید است.
ـ مشارکت به طریقی است که هیچ شریک خارجی دیگر مانند آنرا ارائه نکرده است )حداقل مشارکت
به میزان  %25تعیین شده است(
ـ اجازه استفاده از بعضی مواد خام وارداتی )اشارهای خفیف به ”از چین خریداری شود“( و فروش
مواد حاصله از آنها در خود چین.
محدودیتهای مهمی که در این قانون آمده عبارتند از:
ـ چینیها ترجیح میدهند ریاست هیئت مدیره شرکت را خود تعیین کنند ٬تا اینکه سهمی از آراء را
داشته باشند.
ـ یک ممنوعیت جالب ـ البته به کیفر ـ در تهیه صنایع قدیمی )ـکه حتمًا با قوانین کنترل صادرات و در
بعضی موارد با بعضی از سیاستها میتواند ٬متضاد باشد(.
)استفاده اداری محدود( یک کمیسیون جدیدالتأسیس کنترل سرمایه گذاریهای خارجی ـ که به
وسیله یک متخصص صنعتی ماقبل  1949گردانده میشود ٬قراردادهای شرکتها را مورد تجدید نظر قرار
خواهد داد ٬و شاید این هم به این دلیل است که این سرمایهـگذاریها به طرحهای توسعه چین مربوط
میشود .تأسیس یک بخش سرمایه گذاری خصوصی مشکالتی را به وجود خواهـد آورد کـه نـظام
بوروکراسی چین هرگز بخود ندیده است و تعدادی از این شرکتها در ابتدای کار با مشکالت مدیریت
مواجه خواهند شد.
 8ـ )محرمانه(  EBـ مذاـکرات و قراردادهای ٬تجاری آشفتگی تابستانی.
تابستان حاضر شاهد فعالیتهای بی سابقهای چه در صحنه بینالمللی و چه در واشنگتن پیرامون
قراردادهای تجاری است .مهمترین پیشرفتها شامل:
ـ سرمایه مشترک :قراردادهایی که توسط کنفرانس سازمان ملل در زمـینه گسـترش و تـجارت
) (UNCTADسعی بر آن دارد که در سپتامبر سرمایه مشترک را ایجاد نماید .در طول دو اجالس آن در این
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ماه ٬سازمان همکاری و توسعه اقتصادی پیش نویس قراردادهایی را که به وسیله ریـاست کـنفرانس
سازمان ملل در زمینه توسعه و تجارت تهیه شده مورد بررسی قرار داده است .البته براساس موافقتهایی که
در ژنو به عمل بینالمللی شکر را اطمینان داد که این قرارداد از سیاستهای مهم آمریکا پیرامون شکر به
حساب میآید و ازاختیارات خود سود جسته از ورود شکر کشورهای غیرعضو در این قرارداد جلوگیری
شده و میشود.
ـ الستیک :سومین اجالس سازمان ملل که بر سر الستیک ٬طبیعی در آن مذاـکره میشد پیشرفت
خوبی داشت ٬لیکن به علت آنکه رونوشت نهائی قرارداد الستیک تهیه نشده بود جلسه به وقت دیگری
موکول شد .مهمترین مسئله حل نشده تهیه سرمایه کافی برای خرید  550/000تن تولید اضافی است.
اعضاء کنفرانس موافقت کردند که ”جلسه را دیرتر از سپتامبر  “1979برگزار ننمایند .به نظر ما قرارداد
علمی حاضر گامی مؤثر در مباحثات کاالیی جنوب و شمال خواهد بود.
ـ مس :متخصصین ـکنفرانس گسترش و تجاری سازمان ملل در آمده بود .آمریکا نسبت به تشکیل این
سرمایه مشترک در آینده نزدیک خوش بین است ٬لیکن مسائل بسیار غامضی نیز حل نشده باقی میمانند
ـکه عبارتنداز حق رأی بلوکها وطریقه جایگزین ساختن سرمایه و ”راه فراری“ که برای اقدامات مربوط به
ـکاالها قرار داده شده در حالی که برای صنایع این طور نیست.
ـ کاـکائو :مذاـکراتی در حال انجام است تا پیش نویس یک موافقتنامه بینالمللی نوشته شود .پیشرفت
خیلی کم بوده است که بیشتر مربوط به بهای کاال در کشور تولید کننده و در کشور مصرف کننده است.
آمریکا قبًال عضو قرارداد کاـکائو نبود ولی امیدوار است که این بار بتواند به عضویت آن در آید .البته ورود
ما بستگی به شکل این قرارداد جدید کاـکائو دارد .آمریکا بیشتر تولید فزاینده را تشویق میکند تا کنترل
صادرات را ٬تا بلکه همین موضوع از مهمترین مسائل قرارداد به حساب آید.
ـ قلع :قانون مربوط به جامعه زمینشناسی آمریکا از مجلس شورا گذشته است که اجازه فروش
 35000تن را میدهد 5000 .تن از این مقدار قلع بنا به تقاضای ونس ذخیره خواهد شد .این الیحه در
حال حاضر مورد بررسی و مطالعه توسط کمیته مربوطه میباشد و پس از ماه اوت برای پرسش همگانی
وارد مجلس خواهد شد .در همان حال اجالس کمیته قلع بینالمللی در هفته گذشته بنا به اعـتراض
ـکشورهای مصرف کننده چون آمریکا قیمت قلع را بسیار باال برد .همین کمیته کارهای مقدماتی را برای
انعقاد ششمین قرارداد قلع بینالمللی در سال آینده آغاز کرده است.
ـ شکر :تأیید قرارداد شکر بینالمللی هنوز به قوت خود باقی است مگر آنکه برنامه تولید شکرداخلی
بتواند قابل پذیرش درآید .کار بر روی چنین برنامه با کندی بسیار پیش میرود ٬لیکن قراراست تا سپتامبر
الیحه به مجلس شورا برسد .دولت ٬اعضاء قرارداداواخر ژوئن و اوائل ژوئیه مطالعات فنی را جهت ایجاد
ثبات در وضعیت مس آغاز کردند لیکن نتوانستند در این باره نتیجهای بگیرند ٬بحث سرانجام به اینجا
ـکشید که بهترین راه ٬ذخیره سازی این فلز میباشد که البته آمریکا تنها حامی این چاره و روش بود .جلسه
آینده در ماه سپتامبر آغاز خواهد گردید .آمریکا با اشتیاق حاضر است روشهای مختلفی را که مورد قبول
باشد جهت به ثبات کشیدن وضع مس ٬مورد بحث و تبادل نظر قرار دهد ٬در صورتی که برایش مهم نیست.
اـگر اساس و پایه کافی جهت انعقاد قرارداد بینالمللی مس نیز وجود نداشته باشد.
 9ـ )طبقهبندی نشده( مردم باور ندارند که مذاـکرات سالت کاهش بودجه دفاعی را سبب شود.
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)طبقهبندی نشده( مردم آمریکا معتقدند که تأثیر مذاـکرات سالت کاهشی در بودجه دفاعی آمریکا به
وجود نخواهد آورد .حتی حامیان این مذاـکرات نیز آن را به چشم عامل کاهش دهنده بودجه دفاعی
نمینگرند.
)طبقهبندی نشده( مطالعه آراء عمومی توسط سی ـ بی ـ اس نشان داد که  49درصد مردم باور ندارند
ـکه تصویب یک چنین قراردادی بتواند کاهشی در بودجه دفاعی به وجود آورد .مخالفت با کاهش بودجه
دفاعی هم از طرف حامیان و هم از طرف مخالفان این قرارداد صورت گرفت .سی ـ بی ـ اس این سؤال را
مطرح کرده بود” .در صورتی که مذاـکرات سالت با شوروی مثبت واقع شود ٬آیا شما فکر میکنید که
آمریکا بودجه دفاعی خود را باید یا نباید کاهش دهد؟“
عقیده درباره سالت
ممتنع

مثبت

منفی

کل مردم )به درصد(

) 64درصد(

)9درصد(

) 27درصد(

ـکاهش بودجه

43

73

54

 49نباید

33

25

41

 54باید

24

2

5

 17ممتنع

)طبقهبندی نشده(  34درصد از مردم که مخالف کاهش بودجه در صورت انعقاد قرارداد سالت بودند
حدود  2برابر درصد مردمی هستند که موافق کاهش بودجه میباشند .سی ـ بی ـ اس در سؤال دیگر این
ـگونه همین مسئله را مطرح میکند” .آیا مخارج دولت مرکزی در مورد ارتش و دفاع باید اضافه شود٬
ـکاهش یابد ٬یا در سطح کنونی بماند؟“
 34افزایش یابد
 47در همان سطح بماند
کاهش یابد
16
ممتنع
3
)طبقهبندی نشده( ما فکر نمیکنیم که از ماه ژانویه به این طرف عقیده مردم عوض شـده بـاشد.
بیشترشدن مردمی که طالب کاهش بودجه دفاعی هستند ٬به خاطر نوع جمله بندی سی ـ بی ـ اس
میباشد .به این ترتیب که (1) :در ماه ژوئن سی ـ بی ـ اس این سؤال نمود که آیا کاهش مخارج دفاعی در
صورتی که قرارداد سالت منعقد شود ٬در حالی که در سؤال دوم در ماه ژانویه به یک سؤال بیطرفانه
پرداخت ) (2سؤال سی ـ بی ـ اس در ماه ژوئن به جواب دهندگان تنها دو راه ارائه نموده بود .یعنی کسانی
ـکه در ماه ژانویه جواب داده بودند ”مخارج دفاعی در همان سطح اولیه نگاه داشته شود“ در ماه ژوئن
ممکن است که جواب ”بودجه دفاعی باید کاهش یابد“ را داده باشند.
)طبقهبندی نشده( تمایل آمریکاییها در کاهش بودجه نظامی بستگی به انعقاد قرارداد سالت ندارد
بلکه بسته به وضع ارتش آمریکا پس از این قرارداد در برابر شوروی میباشد .آنها که فکر میکنند که
مذاـکرات سالت باید روسیه و آمریکا را از نظر نظامی برابر سازد ٬به طور مساوی بدو دسـته تـقسیم
میشوند .ولی آنها که انتظاردارند که پس از کاهش بودجه نظامی آمریکاضعیفتر بشود به نسبت  3به یک
تقسیم میشوند.
 10ـ )طبقهبندی نشده( آسیای شرقی ـ کنفرانس مربوط به آوارگان در ژنو.
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ـکنفرانس مربوط به پناهندگان هندو چینی که بنا به دستور رئیس سازمان ملل والدهایم در ژنو برگزار
شد پیشرفتهای چشمگیری در راه رسیدن به اهداف انسانی نمود .لیکن این مسئله که آیا ویتنام حاضر
خواهد شد به حقوق بشر و حق سکونت و زندگی را برای مردم خود به رسمیت بشناسد و یا اینکه آیا
حاضر است یک راه حل سیاسی را به جای یک راه حل نظامی بپذیرد ٬هنوز بر جای خود باقی ایست.
)محرمانه( نقش آمریکا مانند همیشه موفقیتآمیز بود .معاونت رئیس جمهور ماندل گروه برجستهای
از فرمانداران ٬نمایندگان کنگره و رهبران مردمی از بخش خصوصی را وارد این کـنفرانس نـمود ٬در
سخنرانی بسیار زیبا و مالقاتهای محرمانهاش با وزرای امور خارجه  15کشور وی گفت که دیگر زمان آن
رسیده است که به چنین وضع رقت بار غیرانسانی خاتمه دهیم .او دیگران را نیز ترغیب کرد که مانند
آمریکا رفتار نمایند و از ژاپن خواست که کمکهای بیشتری جهت ایجاد اردوگاهها و بیمارستانهای موقت
جهت پناهندگان در اختیار بگذارد ٬وی گفت که ما چه میکنیم و دیگران چه باید بکنند تا قایقرانان نا امید
را نجات دهند و در ضمن مکانهای جدیدتری باید پیدا شود تا کشورهایی را که قبول کردهاند ٬آنها را
بپذیرند قدری آسایش دهند .وی از همه حضارخواست که به ویتنام فشار بیاورند تا درقبال مردم خودش
روش خود را تغییر دهد و راه حل سیاسی را به عنوان خاتمه تضاد در ـکامبوج بپذیرد.
)محرمانه( به دنبال این عمل آمریکا ٬حاضران در کنفرانس یک ژست انسان دوستانه بخود گرفته
تقاضا کردند که امسال مقدار پذیرش پناهندگان را از  7/000به  14/000افزایش دهند .ملل دنیا موافقت
ـکردهاند که اردوگاههای خود را جهت  125/000نفر ساخته شده بود به تناسب  260/000نفر توسعه
دهند .یک بودجه مازاد که عبارت بود از  190میلیون دالر به سازمان ملل برای این مسئله پرداخت شد که
البته ژاپن با اختصاص  50درصد این بودجه نقش مهمی را در این کنفرانس ایفا نمود .فیلیپین نیز ژست بشر
دوستانه دیگری گرفت به این ترتیب که اجازه داد که در کشورش مکانی جهت پذیرش  50000پناهنده
ایجاد شود تا باری از دوش مالزی و تایلند برداشته شود.
)محرمانه( چه از نظر حقوق بشر و چه از این نظر که آیا ویتنام حاضر است ٬راههای بهتری پیش پای
مردمش بگذارد و یااینکه حاضراست به آنها که مایل به خروج هستند اجازه خروج بدهد یا نه .ما هنوز از
جزئیات بیانات ویتنامیها در جواب ریاست سازمان ملل والدهایم مبنی بر اینکه آنها ”خروج غیرقانونی“
را به ”مدت قابل توجهی“ متوقف خواهند ساخت ٬مطلع نیستیم.
درباره مقاصد ویتنام مایل هستیم بیشتر تحقیق نماییم ٬لیکن دنیا بر هانوی فشار بسیاری وارد میکند.
ما خیلی عالقه داریم بدانیم که میشود جلسهای از جلسات شورای امنیت سازمان ملل را پیرامون یک راه
حل سیاسی بر سر مسئله ـکامبوج تشکیل داد .ما با دولتهای دیگر مشورت کرده موقعیت منطقه را به منظور
نحوه آغاز کار و عملیات زیر نظر خواهیم داشت.
ونس
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سند شماره )(40
سری
تاریخ 25 :ژوئیه  1979ـ  3مرداد 1358
از :وزیر امور خارجه ـ واشنگتن دی ـ سی به :مجمع گردآوری خالصههای اطالعاتی با حق تقدم
غیرقابل رؤیت برای بیگانگان
هشدار :شامل منابع و شیوههای حساس اطالعاتی است
پاراـگرافهای یک الی هشت خیلی محرمانه هستند(
موضوع :خالصه اطالعاتی  860ـ  25ژوئیه 1979
 1ـ بیماری جاری بگین بدون شک مسئله جایگزینی او را به وجود میآورد .در حالی که بگین ممکن
است که برای انجام وظایفش به سرکارش برگردد ٬ولی این غیرممکن نمیباشد که او تا آینده نزدیک نتواند
باظرفیت سابقش کار کند .در این صورت ٬وزیر دفاع بهترین شانس را برای جانشینی او در یک کشمکش
سخت برای کسب قدرت دارد.
 2ـ براساس قوانین اسرائیل ٬مرگ با استعفای نخستوزیر به طور اتوماتیک برکناری کلیه کابینه را
بههمراه خواهد داشت .در این گونه شرایط ٬کابینه تا انتخاب کابینه جدید به انجام امور ادامه خواهد داد.
اـگر بگین به دلیل ناراحتی جسمانی یا مرگ از شغلش بر کنار شود ٬معاون نخستوزیر ٬یادین به عنوان
سرپرست به کارهاادامه خواهدداد .اـگر بگین باظرفیت کمی که از لحاظ جسمانی دارداستعفا ندهد٬یادین
به طور رسمی کارهای او را انجام میدهد .در این صورت تصمیمات مهم سیاسی یک مسئله غیرقابل
انجام خواهد بود.
 3ـ اـگر بگین از صحنه خارج شود ٬مهمترین سؤال این است که آیا ائتالف ٬مانند سابق دست نخورده
باقی خواهد ماند ٬که اـگر )دست نخورده( باقی بماند نیاز به یک انتخابات دیگر را مرتفع خواهد نمود.
دومین سؤال مهم در رابطه با حل مشکل رقابت برای جایگزینی بگین میباشد.
 4ـچنین به نظر میرسد که در آینده دولت ائتالفی حداقل برای مدتی پابرجا بماند .اـگر چه مشکالت و
فشارهای داخلی دولت ائتالفی سابقهای طوالنی دارد .موضع خوب بگین تاـکنون او را قادر ساخته است
ـکه دولت ائتالفی را از طریق روابطش با هروت و ارلیش و از طریق اعتبارش در حزب ملی مذهبی ٬حفظ
نماید .هر شخص دیگری که در آینده جایگزین او بشود برایش مشکل خواهد بود که بتواند این دولت
ائتالفی را حفظ کند .خصومت زیادی در داخل حزب هروت و حزب لیبرال وجود دارد٬و به همین ترتیب
اختالف نظرهای زیادی برای اتخاذ تصمیمات.
5ــ در داخل حزب ملی مذهبی افراد زیادی وجود دارند که حاضرند به گذشته برگردند و رابطه با
حزب کارگر را آغاز نمایند .حتی در بین افرادی که خیلی در به وجود آمدن دولت ائتالفی با لیکود
پافشاری میکردند ٬از این بابت نارضایتی بسیار بچشم میخورد.
 6ـ اـگر جانشین بگین نتواند دولت ائتالفی را پا برجا نگهدارد ٬برگزاری یک انتخابات جدید غیرقابل
اجتناب خواهد بود .آنها در این انتخابات به احتمال زیاد طرفداری حزب کارگر را خواهند نمود .یک
دولت ائتالفی برهبری حزب کارگر و به رهبری شخص پرز نتیجه این انتخابات خواهد بود ٬به شرط آنکه
پرز بتواند حداقل رضایت حزب ملی را در رابطه با مسئله کرانه غربی رود اردن و شهرکهای مسکونی
جلب نماید.
 7ـ اـگر دولت ائتالفی پای برجا بماند ٬مسئله بسیار مهم قدرت وایزمن در روی کار آمدن به عنوان
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جانشین خواهد بود .اـگر چه مردم عادی او را خیلی دوست دارند ٬موضع معصومانه او جو متضادی را در
هروت به وجود آورده است .احتماالت دیگر برای احراز این پست به غیر از وایزمن عبارتند از وزیر
ـکشاورزی شارون ٬ایتزاـک شامیر سخنگوی ـکنست ٬یا رئیس کمیته مربوط به دفاع و امور خارجی کنست
موشه آرنس که تمام اینها موضع مختلفی نسبت به اودارند .ولی بهر جهت هر کدام ازاینها شانس جانشینی
بگین را دارند.
 8ـ این مسئله هم امکان دارد که یک حالت غیرمنتظره نیز رخ بدهد ٬شبیه اتفاقی که در جانشینی برای
لوی اشکول در  1969رخ داد .البته یک نظرگیری عمومی که چند هفته قبل از انتخابات انجام گرفته بود
نشان داد که فقط کمتر از یک درصد آراء به خانم مایر داده خواهد شد ٬ولی در انتخابات او جانشین وی
اشکول گردید.
 9ـ فعالیتهای دادگاهی اسرائیل در رابطه با مسـائل ایـجاد واحـدهای مسکـونی یـهودی نشـین:
آسوشیتدپرس گزارش داد که دادگاه عالی اسرائیل در تاریخ  24ژوئیه دستور متوقف کردن کارهای
ابتدایی برای ایجاد واحدهای مسکونی یهودی نشین نزدیک بتلهام را صادر نمود .کشاورزان عرب به
دادگاه شکایت نموده بودند که دولت نظامی در حال اندازهـگیری  50هکتار از زمینها جهت ساختن یک
آبادی یهودی نشین بنام عفرات بود .گزارشهای خبری گویای این قضیه هستند در حدود  100خانواده
یهودی متعصب که بیشتر از آمریکا آمدهاند ٬آماده اسباب کشی به عفرات هستند .رادیو اسرائیل گفت که
دادستان دولت ٬مخالف حکم بازداشت نبود ٬ولی منتظر تصمیم دادگاه بر سرقانونی جلوه دادن این سلب
مالکیت زمین از عربها بود .دو ادعای دیگر شبیه به ادعای مذکور در دادگاه عالی در جریان میباشد که در
رابطه با دهکده سالفیت و آبادی یهودی نشین الون نزدیک نابلس میباشد .در هرکدام از این ادعاها دولت
نظامی باید ثابت نماید که ایجاد آبادیهای یهودی نشین جدید برای امنیت اسرائیل ضروری میباشد .در
یک تصمیم که با اـکثریت قریب به اتفاق آراء در اوائل امسال گرفته شد ٬دادگاه رأی بر این داد که دولت
نظامی حق سلب مالکیت زمینهای خصوصی را جهت ایجاد آبادیهای یهودی نشین دارد در شرایطی که از
اعراب بیاباننشین تظاهراتی در اورشلیم )بیتالمقدس( در اعتراض به غصب زمینهای مرتعی شان ترتیب
دادند.
 10ـ بررسی مطبوعات اسرائیل :در  24ژوئیه وسایل ارتباط جمعی اسرائیل جمالت هودینگ کارتر
سخنگوی دولت ـکارتر را به عنوان ”شدیداللحنترین سرزنش موجود و به عنوان ”یک عکسالعمل شدید
علیه حمالت هوایی اسرائیل به جنوب لبنان“ منعکس کردند .و نیز ”برخورد آشکار واشنگتن و اورشلیم
را بر سر استقرار ناظران سازمان ملل در صحرای سینا“ عنوان کردهاند .گزارشگر سیاسی داوار مینویسد
ـکه تصمیم مبنی بر مخالفت با استقرار نیروهای ناظر سازمان ملل در سینا براساس تقاضای وزیر امور
خارجه ٬دایان ٬و در غیبت وزیر دفاع عزر وایزمن گرفته شد .این تصمیم ایفاـگر یک تغییر در موضعی که
قبًال در مالقاتهای مقامات دولتی اسرائیل با آمریکا گرفته شده بوده است .با ایـن وصـف ال هـمیشا
خاطرنشان ساخت که منابع مطلع گفتهاند که بگین و دایان قبًال موضع اسرائیل را برای معاون وزیر امور
خارجه آمریکا درباره سازمانهای بینالمللی در حدود  3ماه پیش در موقع مالقاتش از اسرائیل روشن
نمودهاند.
 11ـ )طبقهبندی نشده( وایزمن ـ حسن علی :وزیر دفاع اسرائیل از وایزمن و همتای مصریش کمال
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حسن علی هفته آینده در حیفا مالقاتی خواهند داشت و در این مالقات مسائل امنیتی مشترک بررسی
خواهد شد .این خبر بر اساس یک اعالمیه وزارت دفاع مصر تهیه گردیده است .اعالمیه مذکور مصری
همچنین حاـکی از آن است که وایزمن و کمال حسن علی ترتیب استقرار نیروهای سازمان ملل را در سینا
زمانی بررسی خواهند نمود که دو طرف بر سر این مسئله به توافق رسیده باشند.این مسئله هم گزارش داده
شده است ٬که ژنرال علی یک سیاحت اـکتشافی به کرانه غربی رود اردن و قسمت عرب نشین اورشلیم
)بیتالمقدس( خواهد داشت .وی در طول سفرش در مورد برنامه مربوط به امنیت در مذاـکرات مربوط به
خودمختاری بحث خواهد شد.
 12ـ سادات ـ سازمان ملل ـ سینا :سادات در  24ژوئیه گفت که آمریکا ٬مصر و اسرائیل خیلی زود در
مورد طرحی جهت استقرار نیروهای سازمان ملل بتوافق خواهند رسید .سادات پس از مالقات با رهبر
حزب کارگر اسرائیل شیمون پرز گفت ”من این مسئله را اختالف نمیدانم و نباید این طور باشد“.
 13ـ )طبقهبندی نشده( مذاـکرات خود مختاری :براساس گزارش رادیو قاهره ٬وزیر امور خارجه
پطروس غالی در یک کنفرانس مطبوعاتی که در تاریخ  23ژوئیه داشت ٬اعالم نمود که اـگر مذاـکرات
خودمختاری در طول چند ماه آینده به نتایج دلخواه نرسد ٬باید برای پیدا کردن راههای احتمالی دیگر
تالش بشود .او در سخنانش در مانروویا یادآور میشود که ٬پرزیدنت سادات گفته است که مصر آماده
برگزاری یک کنفرانس بینالمللی در العریش با کشورهای شوروی و آمریکا جهت پیدا نـمودن یک
فورمول جدید برای حل مشکل فلسطینیان میباشد .پطروس غالی در این کنفرانس در حال جوابگویی به
سؤالی پیرامون سخنرانی معاون ریاست جمهوری مصر مبارک بود که گفته بود در صورتی که تا پایان سال
جاری در مذاـکرات خود مختاری راهحلی حاصل نشود ٬مشکالت بسیار جدی به وجود خواهد آمد.
 14ـ )محرمانه( رأی آمریکا در سازمان ملل ـ عکسالعمل اعراب:نماینده ـکویت ٬بشارت ٬درانتقادی
ـکه در شورای امنیت درباره رأیگیری در مورد قطعنامه  452شورای امنیت سازمان ملل متحد بر سر
ایجاد آبادیهای یهودی نشین در سرزمینهای اشغالی نمود موضع آمریکا را ”دلسرد کننده“ اعالم نمود .او
ـگفت که این رأی ”اعراب میانه رو را رادیکال“ و ”رادیکالها را دیوانه“ ٬و دیوانهها را بصورت ”مجنونهای
بسیار خطرناـک“ در میآورد .او ادعا کرد که او و نمایندگان دیگر عرب مجبور به صرف وقت زیادی
شدهاند تا شاید بتوانندقطعنامهای تهیه نمایند که برای آمریکا قابل قبول باشد و ما را محکوم نمود که ممتنع
بودن به وسیله ”قدرت سیاسی“ به ما تحمیل شده است .او اظهار داشت که آمریکا فقط گاهـگاهی بر سر
مسائل خاورمیانه در سازمان ملل رأی ”مثبت“ میدهد .همچنین ٬شاه حسین تأسف عمیق خودش را به
سفیرمان ولیوتس اعالم میدارد و رأی ممتنع ما را بسیار غیرمنتظره تلقی میکند .او یادآور میشود که
درک این مسئله برای دوستان ما غیرممکن است که آمریکا قادر به صحه گذاشتن بر روی قطعنامهای که
اعراب آن قدر سخت رویش کار کردهاند تا مورد قبول این کشور گردد ٬نباشد .حسین در مقابل دفاع
سفیرمان از این رأی نتوانست جواب دیگری بدهد.
15ـ مالقات اسد با حسین :در  23ژوئیه شاه حسین در مورد مالقاتش با اسد در  21ژوئیه مطالبی را
به سفیرمان ولیوتس گفته است .حسین اظهار نمود که اوضاع داخلی سوریه آن قدر هم که او از آن ترس
داشت بد نبود .قتل عام آلپو طوری اسد را تکان داده بود که در مورد بدی اوضاع داخلیاش نگران شده
بود .حسین یادآور شد که سوریه متقاعد شده است که اسرائیل ٬مصر و آمریکا ٬اسالمیهای افراطی را در
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سوریه تحریک مینمایند.تئوری اسد این است که آمریکا تالش میکند تا ”غول اسالمی“ را برای مقابله با
منافع شوروی در افغانستان و شاخ آفریقا بیدار نماید ٬ولی در ایران مسائل از کنترل خارج گشته بود .اسد
همچنین درباره این خبر که اردن اخوانالمسلمین را در خود پـناه مـیدهد بـا حسـین گـفتگو کـرد.
)اخوانالمسلمین در اردن یک سازمان قانونی است(.
 16ـ )محرمانه( مصر ـ کمیته اقتصادی غرب آسیا :هیئت آمریکایی ژنو گزارش میدهد که بررسی
یک پیشنهاد در کمیته اقتصادی غرب آسیا مبنی بر به حالت تعلیق در آمدن عضویت مصر در این کمیته به
تعویق افتاده است .در همان حال بر عضویت مصر در این کمیته دوباره تأـکید گردید .مصر مصالحه را به
فشار آوردن برای یک رأیگیری ترجیح میدهد ٬اـگر چه هیئت آمریکایی میگوید که مسئله به تعلیق
درآوردن عضویت مصر دوباره به میان کشیده خواهد شد.
 17ـ لبنان :اسرائیل ـ حمله :یک اعالمیه نظامی اسرائیل گزارش کرد که یک نیروی اسرائیلی بـه
دهکدهای واقع درجنوب لبنان به نام مجدالسلیم )در قسمت ایرلندیها( وارد شد و یک خانه را منفجر نمود.
یک سخنگوی نظامی گفت که خانه مزبور به وسیله چریکهای فلسطینی به عنوان یک پایگاه جهت انجام
عملیات علیه دهکدههای اسرائیلی و مسیحی نشین مورد استفاده قرار گرفته است .رادیو بیروت گزارش
میدهد که در تاریخ  24ژوئیه نیروهای اسرائیلی به شهر وارد شده ٬چندین خانه را گشتند و در موقع
عقبنشینی یک خانه را با دینامیت منفجر نمودند .نیروهای زمینی اسرائیل در تاریخ  6ژوئیه دهکده
مزبور را مورد حمله قرار داده ٬چندین نفر را به هالـکت رساندند.
 18ـ )محرمانه  /غیرقابل انتشار برای ملل بیگانه( حملههای هوایی اسرائیل ـ گزارشات بیشتر :یک
وابسته دفاعی سفارتخانه ما در سوریه گفت که خبرنگار رویتر یک بیمارستان را که در محدوده عملیاتی
حمله هوایی اسرائیل قرار گرفته بود در تاریخ  22ژوئیه مورد بازدید قرار داد .بنا به گزارشات رسیده او 3
جسد از افراد فلسطینی کشته شده و حدود  15تا  18جسد لبنانی شامل مردان و زنان و بچهها که در حمله
به سارافند کشته و مجروح گشته بودند پیدا کرده است .منابع گفتهاند که حمله هوایی به منطقهای ضربه
وارد کرده است که مسیحیان در آنجا بعد از ظهر یکشنبه در حال گذراندن پیک نیک بودهاند .براساس
منابع ٬سفیر انگلیس در لبنان حمله به مواضع دامور را تماشا کرده است.
 2هواپیمای اسرائیلی  5مرتبه از روی منطقه مذکور گذشتند .هواپیماهای سوریه وقتی به محل رسیدند که
ونس
هواپیماهای اسرائیل آنجا را ترک گفته بودند.
سند شماره )(41

خیلی محرمانه
تاریخ 27 :ژوئیه  1979ـ  5مرداد 58
از :وزارت امور خارجه واشنگتن دی .سی به :مجمع گردآوری خالصههای اطالعاتی با اولویت
هشدار :شامل منابع و شیوههای اطالعاتی است ـ غیرقابل رؤیت برای بیگانگان.
)پاراـگرافهای  10ـ 1محرمانه میباشند(
موضوع :خالصههای اطالعاتی  862ـ  27ژوئیه 1979
 1ـ مشکالت اقتصادی اسرائیل :بدنبال شکست یک اجالس مخصوص کابینه برای حذف کمک به
مصرفکنندگان ٬نارضایتی بر سرمدیریت صحیح پیرامون حل مسائل اقتصادی بیشتر باال گرفته است .این
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ـگونه کمکها از عناصر بسیار مهم در کمبود بودجه است که باعث شده تورم افزایش بیشتری پیدا کند.
ضرورت اقتصادی حذف و یا کاهش این عناصر مورد قبول قریب به اتفاق همه در این کشور است؛ لیکن
دولت به وسیله مشاجرات درون حزبی و ترس از باال گرفتن تشنجات سیاسی فلج شده است .با وجود
اینکه موضوع مهم در این مورد کمک به مصرف کنندگان است ٬لیکن در نهایت میتوان گفت که خشم و
نارضایتی مردم مستقیمًا در ارتباط با عدم رهبریت در سیاستهای اقتصادی میباشد.
 2ـ اجالس کابینه در  17ژوئیه یکی از آخرین اجالسهای متشکله توسط وزیر امور دارایی اهرلیک
است که برای دستیابی به یک راه حل پیرامون مشکالت اقتصادی اسرائیل برگزار میشود .ولی اهرلیک
نتوانسته است وظایف خود را به خوبی انجام دهد و به همین علت حتی قبل ازتشکیل این اجالس کسی از
او حمایت ننمود .در نتیجه او مجبور شد بسیاری از پیشنهادات واقعی خود را کنار بگذارد و در عوض
توجه اجالس به ”بحث تئوریک“پیرامون موضوع کمکها جلب گردید .درپایان ٬کابینه تصمیم گرفت بهای
سوخت و گوشت وارداتی را باال ببرد و در عوض مسئله کمک به مصرف کنندگان را به طور کلی به یک
ـکمیته مخصوص واـگذار نماید.
 3ـ علیرغم تورم فزاینده ٬افراد اسرائیلی در رفاه به سر میبرند .درآمدحقیقی و مصرف خصوصی رو
به افزایش است .بسیاری از بخشها به طور کامل کارمند استخدام کردهاند ٬در حالی که در بعضی از بخشها
نیز کمبود کارگر مشهود است .ولی با این حال جامعه بسیار مظنون و مضطرب است و تورم به عنوان یک
مسئله اصلی مورد نظر مردم هم طراز با سیاست خارجی رقابت میکند .و در همان حال ٬هیچ کس حاضر
به فداـکاری و از خودگذشتگی نیست .اهرلیک تالش بسیار به خرج داد تا برنامههای ضد تورم را از
مجلس بگذراند ٬لیکن موفق نشد و کارتنها به تطبیق آرایشی بودجه و کاهش جزئی در بخش کمکها پایان
ـگرفت.
 4ـ علل تورم در اسرائیل مخارج بسیار سنگین ـ یعنی بودجه گاهی مساوی و گاهی بسیار باالتر از
تولید خالص ملی میشود ـ و سیاست تداوم سطح باال در مصرف خصوصی است .تورم در سال گذشته به
 40درصد رسیده بود .در ماههای اخیر تورم افزایش بسیار سریع داشته و تا مرز صد در صد رسیده است و
این در حالی است که اسرائیل باید متحمل مخارج بازگردانی صحرای سینا نیز گردد ٬که این خود از نمونه
تقاضای اضافی است که در اقتصاد دارای عدم ظرفیت مازاد جایی ندارد.
5ــ دولت توانسته است مردم را تا حدی از طریق یک سیستم گسـترده انـدکسیون دسـتمزدها و
پساندازها ٬کمک به مصرف کنندگان و خدمات اجتماعی از جریان بی خبر نگاه دارد .معذالک ٬تورم
فزاینده شکاف میان مالکین وتهیدستان را وسیعتر کرده ٬و عموم را نسبت به سرمایه گذاریهای کالن دلسرد
نموده است ٬واز همه مهمتر کاهش بودجه تجاری را سبب شده است .کاهش بودجه کنونی اسرائیل هر روز
سیر نزولی بیشتری پیدا میکند ) 4بلیون در سال  1979در مقایسه با  3/4بلیون دالر در  1978و 2/6
بلیون در سال (1977
 6ـ علیرغم این فشارها ٬در کوتاه مدت امید به تغییر سیاست نمیرود .سیل سرمایه از خارج به داخل
اسرائیل ـ به خصوص از آمریکا ـ توانسته است تا حدی کمبود بودجه را کاهش دهد .با وجود اینکه
قرضهای خارجی هر روززیادتر میشود )در حال حاضر  13بلیون دالر است( شرایط و دوره پرداخت آن
دلخواه است.
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تولید فاحش ملی نسبت به میزان رشد 8 ٬ـ  6درصداست .در صورتی که یک بحران دیگر ظاهر نشود٬
پایهـگذاران سیاست و خط مشیها و مردم با هم به غرولند و گاهی هم دست به یقه شدن خواهندپرداخت٬
لیکن از اقدامات جدی ـ چون تخفیف کلی بودجه دولتی ٬و پایین آوردن سطح زندگی به طور عمده ٬ـ که
مورد نیاز ضروری است ٬اجتناب خواهند ورزید.
 7ـ تأثیرات سیاسی وضعیت تورم رو به وخامت را میتوان بنا به آمار موجود در گزارش نظر خواهی
عمومی در کاهش قدرت لیکود و همچنین کاهش میزان محبوبیت بگین در انظار عموم یافت) .در سال
 1977نارضایتی گسترده مردم ازمدیریت نادرست از مهمترین عوامل سقوط حزب کارگر از قدرت بود(.
 8ـ اختالف میان هروت و لیبرالها زمینهساز اصلی عدم کارآیی کابینه در امور اقتصادی میباشد.
هروت که انتخاب کنندگانش همه از طبقات کم در آمد به خصوص کارگران میباشد در نظر دارد ٬برای
مبارزه با این مشکالت اقتصادی کاهش کمک به مصرف کنندگان و یا یک عمل دیگر را به عنوان مخالفت
با منافع اقتصادی این بخش در جامعه ارائه دهد.
 9ـ پایگاه اقتصادی هروت در انظار عموم بیشتر شبیه طرفداری لیبرالها از سرمایهـگذاری بخش
خصوصی است .حال لیبرالها میخواهند تا زمانی که این دولت بر سر قدرت است بخشی از سیاستهای
خود را اعمال نمایند.
تضاد سیاسی که میان لیبرالها و هروت وجود دارد اختالف میان طرفدارانشان را نیز دامن میزند ـ و
تشنج میان این دو شریک اصلی در لیکود را افزایش میدهد .دیگر برای دولت ممکن نیست که با وجود
موانع بسیار پیچیده سیاسی که در راه برداشت گامهای اقتصادی مؤثر است ٬بتواند حمایت مردم را در
پیروی از سیاستهای اقتصادی برای بار دیگر به دست آورد.
 10ـ اسرائیل ـ هبرون:حکومت نظامی برای  50زن و کودک اردوگاه یهودی کیریات آربا که از سه ماه
پیش در ـکلینیک هدداش ) (1929پرسه میزنند خدماتی از قبیل آب ٬برق و فاضل آب ایجاد کرده است.
سفارت آمریکا در تل آویو گزارش داده است که این روزها دیگر مخالفت ظاهری مقامات نیز نسبت به
پرسه زدنهای گوش امونیوم تغییر کرده است و آنچه که قبًال ”تجاوز“ غیرقانونی به حقوق دولت به نظر
میآمد حالت مشروع پیدا کرده است .سفارت آمریکا باور دارد که فقط گذشت زمان میتواند اجازه
قانونی اسرائیلیها در قلب هبرون را بدهد .در صورتی که این موضوع به حقیقت بپیوندد ٬ـگوش امونیوم در
مکانهای دیگری چون نابلس نیز این کار را خواهند کرد.
)پاراـگرافهای  15ـ  11طبقهبندی نشده است(.
 11ـ اسرائیل ـ اردوگاهها :مطبوعات اسرائیل در  26ژوئیه الیحهای را که از طرف معاونت بخش
اردوگاهها در سازمان صهیونیزم ارائه شده بود چاپ و اعالم داشته است که بنا به این الیحه در سال جاری
شهر نابلس باید توسط  16اردوگاه جدید احاطه شود .این مقام گفته است که طرحهای وی رسمًا به
مقامات تسلیم نشده است.
 12ـ وضعیت مزاجی بگین  :رادیو اسرائیل در  26ژوئیه گزارش داد که بگین در بخش اعـصاب
بیمارستان هدداش به مدت نامعلوم بستری خواهد بود )دکتر قبًال گفته بود که از  10روز تا دو هفته مدت
بستری شدن وی باید طول بکشد (.بازدید از وی منحصر به خانواده و دستیاران بسیار نزدیکش میباشند٬
چون نخستوزیر نیاز شدید به استراحت دارد.
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 13ـ آمریکا ـپیشنهادات اورشلیم :روزنامههای اردن و عربستان سعودی گزارش کردهاند که یکی از
فرستادگان آمریکا از پایتخت کشورهای عربی بازدید خواهد کرد تا پیشنهادات اورشلیم را ارائه دهد.
اخبار عربی )عربستان سعودی( گزارش نمود که این خبر از قول سفیر اشتراوس در  23ژوئیه بیان شده
است .روزنامه اردنی الرأی اظهار داشته است که طبق اظهارات ”منابع رسمی“ در واشنگتن ٬آمـریکا
متقاعد شده است که سازمان آزادیبخش فلسطین نیز باید در مرحله بعدی مذاـکرات شرکت جوید و
مشاورتها میان سه کشور مصر ـ اسرائیل و آمریکا همچنان ادامه دارد.
 15ـ زهیر محسن :زهیر محسن رهبر الصاعقه دیروز در یک بیمارستان فرانسوی پس از آن که
پزشکان تشخیص دادند که او دیگر زنده نخواهد ماندمرد .در  25ژوئیه افرادی ناشناس محسن را از ناحیه
سر مورد اصابت گلوله قرار داده بودند .لیکن سازمان آزادیبخش فلسطین اسرائیل را در این زمینه مسئول
دانسته و اعالم کرده است که انتقام خواهد گرفت .یک روزنامه دست چپی حدس زده است که در این قتل
باید اسرائیل و مأمورین اطالعاتی مصر همکاری داشته باشند .ولی سازمان آزادیبخش فلسطین در بیانیه
رسمی خود اشارهای به حضور مصریها در قتل نکرد .دولت مصر که بسیاری فکر میکنند در این قتل به
علت عملیات ضد مصری الصاعقه شرکت داشته است یک بیانیه مبنی بر اظهار تأسف انتشار داد.
 16ـ )محرمانه( نبرد فلسطینیها :بنا به گزارش وابسته دفاعی و مطبوعات در اردوگاههای جنوب
بیروت پس از پخش خبر کشته شدن زهیر محسن بین الصاعقه و دیگر گروههای فلسطینی زد و خوردی
آغاز گردید .گزارش تلفات یک نفر کشته میباشد.
 17ـ )محرمانه( صف آرایی ارتش لبنان :بنا به گزارش وابسته دفاعی و مطبوعات در  25ژوئیه
واحدهای ارتش لبنان گام کوچک دیگری در جهت خود مختاری از طریق فرستادن سربازهای بیشتر به
منطقه عملیات برداشتهاند .سفارت آمریکا در بیروت میگوید ٬این حرکت از نظر روانشناسی بسیار مهم
است ٬چون در ماههای اخیر این منطقه بسیار متشنج بوده است.لیکـن دست راسـتیهای مسـیحی ٬و
چپیهای لبنانی و ارتش سوریه هنوز عقب نشینی نکردهاند و کل نیروی نظامی لبنان به  65فرد نظامی در
ونس
این منطقه میرسد.
سند شماره )(42
سری
تاریخ 1 :آـگست  1979ـ  10مرداد 1358
از :وزارت امور خارجه واشنگتن دی ـ سی به :مجمع گردآوری خالصههای اطالعاتی با حق تقدم
هشدار :شامل منابع و شیوههای حساس اطالعاتی است.غیرقابل رویت برای بیگانگان ـغیرقابل رویت
برای پیمانکاران یا مشاوران پیمانکار.
پاراـگرافهای  3ـ  1سری  /غیرقابل رویت برای بیگانگان  /غیرقابل رویت برای پیمانکاران
موضوع :خالصه اطالعاتی  865ـ  1اوت 1979
 1ـ ژاپن ـ خاورمیانه ٬سفر وزیر تجارت :بنا به اظهار چندین منبع ژاپنی بازدید وزیر تجارت و صنعت
بینالمللی ژاپن ازاـکی به خاورمیانه در ژوئیه تعدادی تعهدات جدید را در بر داشت .در مقابل ٬تعدادی از
مقامات کشورهای غربی پشتیبانی ژاپن از ابتکارات آمریکا در خاورمیانه ٬به ویژه قرارداد صلح مصر و
اسرائیل را مورد سرزنش قرار دادند و به توکیو در مورد افزایش دادن کمک به مصر اخطار دادند.
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 2ـ همچنان که در یک تحلیل سیایادآوری گردید٬ازاـکی در عربستان سعودی وـکویت در آغازنمودن
مذاـکرات برای مبادالت دو جانبه نفتی ناتوان بوده است که این کار منظور اصلی مسافرت وی بود و به این
دلیل بود که مقامات از بحث پیرامون ذخایر نفتی امتناع ورزیدند .ازاـکی استنباط نمود که کویتیها به طور
محسوسی از حمایت ژاپن در رابطه با برقراری صلح خشمگین میباشند ٬و گفتگوهای وی با آنها اصوًال
انتقادات کویت از سیاست خاورمیانهای توکیو را در بر داشته است .او قول افزایش تولید دو میلیون تنی
نفت عراق در سال  1980را گرفت و تضمین دوبارهای از جانب امارات متحده عربی مبنی براینکه توکیو از
سهم مطلوب افزایش احتمالی تولید ٬برخوردار خواهد بود نیز به دست آورده است.
 3ـ ازاـکی آنچنان که گزارش گردیده است به نخستوزیر ”اوهیرا“ گفته است که ژاپن باید یک سیاست
واقعبینانهتری را در قبال خاورمیانه تنظیم کند” .اوهیرا“ از نحوه پذیرایی ازاـکی از جانب مقامات عربی
شگفت زده شده است و در نظر دارد خود نیز به خاورمیانه سفر نماید.
 4ـ )سری( )ژاپن( از این نقطه نظر که برای %80احتیاجات نفتیاش به خاورمیانه وابسته است ٬به دقت
نگرانیهای اعراب در رابطه با مسائل خاورمیانه به ویژه کمک ژاپن به مصر را تحت بررسی قرار خواهدداد.
مقامات ژاپنی مطلع از حساسیت این مسئله ٬برای قرار دادن کمک بیشتر در اختیار مصر از طریق افزایش
مساعدتهای منطقهای اقدام کرده بودند.
 5ـ )سری( یمن جنوبی ـ یمن شمالی :افزایش تشنج :دوره چهار ماهه تکمیل قانون اساسی که در
اعالمیه اتحاد بین دو یمن در ماه مارس مطرح گردیده بود در  30ژوئیه بدون هـیچ گـونه پـیشرفت
چشمگیری خاتمه یافت .دولت ضعیف یمن شمالی که در راه مذاـکرات موانعی ایجاد کرده است ٬میترسد
ـکه یمن جنوبی خیلی زود عوامل بهم متصل کننده این دو کشور را فراهم آورد.
 6ـ )سری( یکی از تجزیه و تحلیلهای سازمان سیا این طور تفسیر مینماید :حداقل کاری که دولت
یمن جنوبی ظاهرًا میتواند انجام دهد این است که جبهه ملی دمکراتیک واقع در پایگاه عدن را تقویت
نماید تا دولت پرزیدنت صالح در یمن شمالی را به سقوط بکشانند .در صورتی که یمن جنوبی بتواند به
همان میزان که در ماه فوریه تالش کرده بود به جنگ دوباره بپردازد ٬امتیازات سیاسی بسیار مهمی کسب
خواهد کرد .عراق ٬عربستان سعودی و سوریه از نظر سیاسی با یمن جنوبی مخالفند و ممکن است عراق به
حمایت از یمن شمالی به مداخله نظامی دست بزند .لیکن عدن از عکسالعمل آمریکا و نحوه اعتراض
متحد خودش شوروی مطلع نیست .مقامات شوروی که عالقمند به تصویب مذاـکرات سالت دو هستند
نمیخواهند با آغاز دوباره جنگ یمن میان آنها و آمریکا برخوردی پیش بیاید.
 7ـ )طبقهبندی نشده( اسرائیل ـ مصر :مطبوعات اسرائیل در سیویکم ژوئیه گزارش دادند که دایان
فهرستی از تخلفات مصر از قرارداد صلح در قبال العریش را به بگین ارائه داده است .این تخلفات شامل
عملیات فرودگاه العریش به وسیله پرسنل نظامی٬احداث رادار درمنطقه و اسکان دادن سربازان در خارج
از مرزهای مورد توافق میشود.
 8ـ )محرمانه(شهرداران ساحل غربی رود اردن ـ اسرائیل :یک مقام اسرائیلی به سفارت آمریکا در تل
آویو گفت که شهردار راماهلل ٬خلف وشهردار هبرون قواسیها اجازه یافتهاند که به آمریکا سفر نمایند .انتظار
نمیرود که مخالفتی با مسافرت مورد درخواست شهردار هلهول ٬میلحیم ٬بشود .به هرحال محدودیتهایی
برای شهردار نابلس شاـکاو وجود دارد که معلوم نیست به این زودیها بر طرف شود.
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 9ـ )طبقهبندی نشده( مطبوعات اسرائیل ـ آمریکا :روابط اسرائیل و آمریکا موضوع اصلی مطروحه
در مقاالت اسرائیل  31ژوئیه بود .یکی از نویسندگان داور از روابط ”نزاعآمیز و دلسرد کننده“ اخیر اظهار
نگرانی کرده است .و نمیداند که آیا این زبان عبری است که به علت ”فقر لغوی“ نمیتواند در کمال ادب و
نزاـکت موضع امریکا در قبال نیروهای سازمان ملل راتشریح نماید یا عامل دیگر.دایان مدعی است که او
را ”مورد تمسخر“ قرار دادهاند یکی از نویسندگان ٬هآرتز گفته است که مسئله نیروهای سازمان ملل
”فشاری کلی“ است که آمریکا به اسرائیل در قبال سیاست اردوگاههای اسرائیلی وارد میسازد.
 10ـ )طبقهبندی نشده( دایان ـ نیروهای سازمان ملل :گزارشگر هآرتز یوزی بنزیمان در  31ژوئیه
ـگفت که دایان از آمریکا خواسته است تا به تشکیل یک نیروی آمریکایی به جای نیروهای اضطراری
سازمان ملل در صحرای سینا دست بزند .این مقاله گفته است که البته واحدهای سمبلیک مـصری و
اسرائیل درداخل این نیروها جا داده خواهد شد” .مقامات مطلع“.دریافتهاند که دایان نمیخواهد در مورد
قرار گرفتن نیروهای سازمان ملل در منطقه با آمریکا سازش کند.
 11ـ )طبقهبندی نشده( تظاهرات اعراب ـ پایگاههای نژف :گزارشات خبری  30ژوئیه حاـکی از آن
است که چند صد تن از اعراب اسرائیل در اعتراض به قانون پیشنهادی دولت نسبت به ضبط زمین جهت
ایجاد پایگاههای هوایی در نزدیکی نژف در برابر ـکنست تظاهرات کردند .ظاهرًا این قانون اجازه جبران
خسارت مالکین بدوی را نمیدهد.
 12ـ )طبقهبندی نشده( وضعیت مزاجی بگین :رادیو اورشلیم درباره سالمت بگین در  31ژوئیه اعالم
ـکرده است که وضع وی رو به بهبود است و ممکن است به همین زودی از بیمارستان مرخص گردد.
 13ـ )طبقهبندی نشده( اسرائیل ـ صحرای سینا :بنا به گزارش رویتر در  31ژوئیه ساـکنان شهر یامیت
در صحرای سیناتهدید گردیدهاند که در اعتراض به عمل دولت که قرار است در پایان سه سال آینده شهر را
ترک نماید و جهت دریافت جبران خسارات بیشتر از طریق دولت ٬ساختمانها را به آتش خواهند کشید.
این ساـکنان از یادین معاونت ریاست جمهوری درخواست کردهاند که با آنها مالقات نماید.
 14ـ )طبقهبندی نشده( مطبوعات عربی ـ و بیانات اشتراوس :با اشاره به اخبار آمریکا و گزارشات
جهانی در مصاحبه سفیر اشتراوس ٬مجله تایمز اردنی در  31ژوئیه گفت”:حاال ...دیگر خیلی دیر است که
بتوان خساراتی را که به وسیله سادگیهای مدیریت ـکارتر به وجود آمده ...جبران نمود” .بیانات سفیر
اشتراوس مبنی بر ”آـگاهی سودان“ از نیاز به شرکت وسیعتر اعراب باعث میشود که این نشریه چنین
نتیجهـگیری کند که ”ـکار باید به طریقه دیگری شروع شود“ .یک روزنامه کویتی گفت نکاتی که درباره
امکان شرکت میانهروهای فلسطینی ابراز شد نشانه ”یک جنگ عصبی علیه ساف “...میباشد.
 15ـ )طبقهبندی نشده( سوریها ـ مسیحیان :رویتر گزارشی پیرامون جنگی شدید میان مسیحیان و
نیروهای سوری در بیروت در شب  31ـ  30ژوئیه داد .جنگ سرانجام به تیراندازیهای پراـکنده تبدیل شد.
ـکشته شدن یک کارگر اسکله در بندر بیروت ٬ظاهرًا انگیزه این نبرد بوده است.
ـکریستوفر
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سند شماره )(43

خیلی محرمانه
تاریخ 16 :اوت  79ـ  25مرداد 58
از :وزارت امور خارجه واشنگتن دی ـ سی به :مجمع گردآوری خالصههای اطالعاتی با حق تقدم
موضوع :خالصه اطالعاتی  875ـ  15اـگست ) ٬1979پاراـگرافهای  6ـ  1خیلی محرمانه(
 1ـ نتیجهـگیریهای اسرائیل از سیاست آمریکا :تحوالت گوناـگونی در هفتههای اخیر شک و تردید
اسرائیل از مقاصد آمریکا را دوباره بیدار نموده است .این دیدگاهها بر دو مطلب تمرکز دارد:
)الف( آمریکا سعی میکند تا ساف را وارد مذاـکرات خود مختاری بکند ٬و.
)ب( یا آمریکا سعی میکند تا مقدمات خودمختاری را فراهم بکند تا به مرور زمان به یک کشور
فلسطینی مستقل تغییر شکل بدهد.
اتهام دایان در هفتم اوت مبنی بر اینکه ایاالت متحده تحت تحریک فشار نفت سعودی از یک سیاست
افراطیتر نسبت به مصر پیروی میکند بیان صریحی است که برگزیدگان سیاسی اسرائیل از قدیم االیام به
آن معتقد بودهاند.
 2ـ انتقاد کنونی از آمریکا به وسیله رهبران مخالف و مقامات اسرائیلی برجسته موجب شده است که
در روابط آمریکا و اسرائیل محدودیتهایی غیرعادی به وجود آید .دولت اسرائیل کًال وجود مشکالت
جدی با آمریکا راتکذیب میکنند .به عالوه٬توانایی برقراری روابط خوب با آمریکا یکی از صفات بسیار
مؤثر کابینه میباشد .بنابراین اتهامات علنی دایان نگرانی عمیقی راپدیدار ساخته است که اسرائیلیها را به
ویژه در هفتههای آتی برای انجام آن با مشکالتی مواجه خواهد ساخت.
 3ـ نگرانی در مورد نحوه سیاست آمریکا در همه بخشهای سیاسی )اسرائیل ـ م( مشـهود است.
برگزیدگان عناصر سیاسی اسرائیل برقراری یک کشور مستقل فلسطینی را به عنوان عاملی هالـکت بار
برای اسرائیل مینگرند .حتی اسرائیلیهایی که از لحاظ سیاسی دارای برداشتهای پیچیده هستند نیز ساف
را به عنوان سازمانی که هدف نهاییاش نابود کردن اسرائیل است تلقی میکنند و به نظر آنها پیروزی یک
جناح میانه رو در ساف تنها به یک مبارزه هوشمندانه و مخفی علیه اسرائیل منجر خواهد شد.
 4ـ درک میانهروهای اسرائیلی از جهت سیاست آمریکا و پاسخ مناسب برای اسرائیل اخیرًا در یک
مقاله تحلیلی روزنامه به وسیله نخستوزیر پیشین رابین پدیدار گشت .رابین نگاشته بود که به وضوح
مشخص میشود که اسرائیل مواجه با یک جبهه مصری ـ آمریکایی خواهد شد .این محور سعی بر تأمین
یک صلح جامع بر پایه مراجعت اسرائیل به مرزهای قبل از  1976و ایجاد یک کشور فلسطینی در ساحل
غربی رود اردن و نوار غزه دارد .رابین مصر را در این صحنه میانه رو توصیف کرده است ٬به خاطر اینکه
زمینهایی را از اسرائیل دریافت میکرد اما درخواست عادی کردن روابط را ننموده بود.
5ــ رابین که از مدتها قبل بر این عقیده بوده است که پس از روشن شدن این موضوع که دست یافتن به
توافقی در مورد خود مختاری امکانپذیر نیست و مراحل صلح با مصر کامًالمتوقف خواهد شد ٬از سرائیل
خواسته است تا برای جلب افکار عمومی آمریکا تالش نماید .او مسئله اردوگاهها را به عنوان ”امری که
حکومت ـکارتر برای فرسایش موضعگیری اسرائیل به کار گرفته“ ارزیابی نموده است .برای مقابله با این
فشار ٬رابین یک وقفه موقتی ناـگهانی درایجاد اردوگاهها در ساحل غربی رود اردن را همزمان با فعالیتهای
تبلیغاتی ”علیه حکومت ـکارتر در قبال ایجاد یک کشور عرفات ـ فلسطینی“ ٬پیشنهاد نمود.
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 6ـ اسرائیلیها در روزها و هفتههای آتی به جای تاـکید بر دلگرمیهایی که از جانب واشنگتن داده
میشودبیشتر برموضعگیریهای آمریکا در سازمان ملل و در مذاـکرات خود مختاری تأـکیدخواهندکرد.
عدم موفقیت آمریکا در جلوگیری از اصالح الیحه  242یا تصویب یک راه حل مکمل برای مقابله با
مسئله فلسطین نشانگر ترس بیش از حد آنان میباشد .در مذاـکرات خود مختاری ٬اسرائیل به خصوص
وقتی ناراحت میشود که آمریکا بخواهد شرایطی را به مذاـکره بکشاند که فرضیه مدیریتی و باریک بینانه
دلخواه اسرائیل در مورد خود مختاری را تغییر بدهد.
 7ـ )محرمانه  /غیرقابل رؤیت برای خارجیان( اسرائیل امنیت ساحل غربی رود اردن :وابسته دفاعی
ما در تل آویو اظهار میدارد که نیروی دفاعی اسرائیل ظاهرًا در حال مطرح ساختن یک پیشنهاد مشخص
برای تثبیت نقش اردوگاهها در سیستم دفاعی این سرزمین میباشد .این موضوع در صحبتهای اخیر
رئیس ستاد ٬ایتان مورد تأـکید قرار گرفت .نیروی دفاعی اسرائیل سربازان ذخیره خط مقدم را به اردوگاه
میفرستد تا پس از دستور استقرار به جنگ ادامه دهند .به عالوه به کار گرفتن نیروهای عادی در ساحل
غربی رود اردن به طرز فاحشی افزایش یافته است .وابسته دفاعی نتیجهـگیری میکند که از نقطهنظر نظامی
ـکاربرد فعال اردوگاهها برای تأمین دفاع زمینی نسبت به هزینهای که برای کاربرد نیروهای ذخیره عادی
در منطقه صرف میشود فایده چندانی در برندارد.
 8ـ )طبقهبندی نشده( اسرائیل ـ سفر یانگ :رادیو بیتالمقدس در  14اوت اعتراض دولت اسرائیل به
آمریکا بر سر مالقات سفیر )آمریکا در سازمان ملل( یانگ با ناظر سازمان آزادیبخش فلسطین در
سازمان ملل را اعالم نمود .کابینه اسرائیل این مالقات را مغایر با کارهای مدیریتی آمریکا و مغایر با این
اعالمیه اسرائیل که به طور مکرر گفته است تا زمانی که ساف حق موجودیت اسرائیل را به رسـمیت
نشناخته و قطعنامههای  242و  338را نپذیرفته حاضر نیست ٬این سازمان را به رسمیت شناخته یا با آن
وارد مذاـکره گردد ٬میداند .این گزارش از قول رویتر گفت که ناظر ساف در سازمان ملل گفته است که در
این مالقات فقط ”خوش و بش“ شده است و سفیر بانگ از مطرح ساختن مشکالت ساف امتناع ورزیده
است.
 9ـ )طبقهبندی نشده( مطبوعات اسرائیل ـ سفیر اشتراوس :یک خبرنگار تلویزیونی اسرائیلی در 14
اوت گفت که سفیر اشتراوس مشغول تهیه زمینه مسافرت خود به خاور میانه میباشد .هدف وی از این
مسافرت این است که به فلسطینیان بفهماند که باید آینده خود را خود تعیین کنند .سخنان اخیر سفیر به نظر
مطبوعات خاورمیانه ”بینظیر مشخص کننده ٬مصمم و سازشناپذیر و از این قبیل“ آمده بود که گفته است
در این هفته در اسرائیل به گوش همه خواهد رسید .یک گزارشگر رادیو اسرائیل گفت که سفیر اشتراوس
توضیح خواهد داد که علیرغم بیانات آرامش بخشی که از واشنگتن میرسد ٬آمریکا تالش میکند تا
قطعنامه  243را با اضافه کردن بیانیهای درباره حقوق مشروع فلسطینیان تغییر بدهد .به گفته هـمین
ـگزارشگر ٬ورود سفیر اشتراوس آمادگی دایان را برای مذاـکرات خود مختاری تسریع خـواهـد کـرد.
ـگزارشگر داور گفت که سفیر اشتراوس رونوشتی از قطعنامه فلسطینیها را با خود خواهد آورد .داور در
سرمقاله خود گفته است که باتغییر موضع کشورهای اروپایی و آمریکا در قبال ساف.اسرائیل نیز باید خود
را در برابر تغییر موضع ساف آماده سازد.
 10ـ )طبقهبندی نشده( اسرائیل ـ لیکود ـ حزب کارگر :رویتر در  14اوت گزارش داد که طبق یک
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رأیگیری عمومی اسرائیل نشان داده است که اـگر انتخابات ٬در حال حاضر ٬صورت گیرد ٬لیکود به حزب
ـکارگر خواهد باخت.
 11ـ )طبقهبندی نشده( اتهامات شهردار ساحل غربی :شهردار راماهلل کریم خلف ٬اسرائیل را متهم
نمود که از هنگام اشغال ساحل غربی رود اردن در سال  1967تاـکنون  20هزار خانه رامنهدم نموده است.
بنا به گزارش رویتر وی به یک مجله لبنانی گفته است این ارقام قرار است در کنفرانس فلسطین درباره امور
فلسطین در واشنگتن گنجانیده شود) .در ماه اوت و سپتامبر( خلف همچنین مدعی است:
)الف( که  %28از زمینهای ساحل غربی رود اردن به وسیله اسرائیلیان مصادره شده است٬
)ب( که اسرائیلیان  1145فلسطینی را از ساحل غربی رود اردن اخراج نمودهاند٬
)ج( که در حدود  7000زندانی عرب در اسرائیل وجود دارند.
 12ـ )طبقهبندی نشده( جنوب لبنان ـ گزارش وضعیت :بنا به اظهار رادیو بیروت چندین دهکده در
حومه طیره زیر آتش توپخانه اسرائیلیان و همچنین خود شهر طیره به وسیله تفنگهای  175میلیمتری در
 13اوت گلوله باران گردید .بنا به گزارش رویتر گروههای فلسطینی سه تن از ساـکنین روستای )روز قبل
نیز سه تن دیگر را گروگان گرفته بودند( محل فعالیت حداد را گروگان گرفتهاند ٬تا با دو تن از مبارزین
خودشان که به گفته خودشان به وسیله حداد دستگیر شدهاند٬تعویض نمایند.حدادازتأیید این موضوع که
او آنها را در اختیار دارد برای صلیب سرخ و مقامات ملل امتناع ورزیده.
 13ـ)طبقهبندی نشده( لبنان ـدرگیریها :درگیری که از دور روز پیش در ناحیه بیروت بین ارتش لبنان
و میلیشیای فلسطین آغاز شده است اـکنون پای نیروهای سوری مستقر در لبنان را نیز به میان کشیده
است .آسوشیتدپرس گزارش میدهد که رفت و آمد غیرنظامیان متوقف شده است .منطقه بانکی در مرکز
بیروت متروکه گردیده شبه نظامیان در حال مستحکمکردن مواضع خود بودند و کارگران اسکله مجبور به
فرار شدند .آسوشیتدپرس مدعی است که نیروهای سوری نبرد بین ارتش آزادی فلسطین و فاالنژها را
متوقف کردند ٬لیکن در  13اوت فاالنژیستها توپهای ضد هوایی خود را بطرف غرب بیروت نشانه گرفته
شلیک کردند .و نیروهای سوری نیز در جواب با توپ ٬خمپاره و مسلسل عمل کردند.
 14ـ )محرمانه  /غیرقابل رؤیت برای خارجیان( اسرائیل ـ لبنان :اسرائیل به نظر میرسد که واحدهای
توپخانه خود را در بخش شرقی مرز خود با لبنان تقویت نموده است .اخیرًا فقط یک آتشـبار 109
میلیمتری و سالحهای  155میلی متری در این منطقه مستقر گردیده است ٬اما در  13اوت در حـین
شناسایی از یک جاده مرزی دو یا احتماًال سه آتشبار به وسیله افراد وابسته دفاعی تشخیص داده شد .در
حالی که افزایش چندان فاحش نیست ٬افزایش توپهای مستقر در این مکان به گـردان آتشـبار 109
میلیمتری توانایی اسرائیل را در ریختن آتش پشتیبانی برای نیروهای خودش و یا نیروهای مسیحیان که
علیه فلسطینیان عمل میکند ٬افزایش قابل مالحظهای میدهد.
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سند شماره )(44

خیلی محرمانه
تاریخ 17 :اوت  79ـ 26مرداد 58
از :وزارت امور خارجه واشنگتن ٬دی ـ سیبه :مجمع گردآوری خالصههای اطالعاتی ـ با حق تقدم
)پاراـگرافهای  5ـ  1خیلی محرمانه است(
موضوع :خالصه اطالعاتی  877ـ  17اوت 79
 1ـ موقعیت کنونی سیاست اسرائیل :کابینه بگین بسیار آشفته است .تضادهای شدیدی که بر سر
سیاستها و شخصیتها وجود دارد به وسیله ضریبهای دیگری که قدرت و استعداد کابینه را در انعقاد قرار
دادها کاهش میدهد ٬تشدید میگردد .این ضرایب عبارتند از:
)الف( عدم تندرستی بگین و دایان که دو تن از تصمیم گیرندگان اصلی در زمینه سیاست امور خارجه
هستند.
)ب( عدم توانایی کابینه در برخورد با تورم روز افزون؛
)پ( سقوط نهائی حزب لیبرال ٬که یکی از حامیان مهم لیکود به شمار میرود؛ و
)ت( تضاد تلخ بر سر مستعمرات.
موضوع افزایش قدرت حزب کارگر و خصومت فزاینده حزب مذهبی ملی با لیکود نیز برخوردار از
اهمیت ویژه میباشد .اینجاست که میتوان گفت این احتمال نیز وجود دارد که ـکنست ناـگهان دولت را بر
ـکنار بنماید.
 2ـ در برخورد با این مسائل ٬کابینه حتمًا با احتیاط بسیار عمل خواهد کرد .برای حفظ بقای دولت
خود ٬بگین تالش بسیار خواهد کرد تا با حزب مذهبی ملی آشتی نماید .فعالیتهای وی در زمینه انعقادهای
قرارداد باید طوری باشد که همیشه از حمایت حزب مذهبی ملی برخوردار باشد ٬در غیر این صورت
سقوط دولت وی حتمی خواهد بود.
 3ـ بااین حال کاهش شدید محبوبیت بگین ٬وافزایش مخالفت عمومی علیه حزب کارگر و امید بسیار
ضعیفی که در رابطه با بهبود اوضاع اقتصادی وجود دارد توامًا شانس بگین را در رابطه با حزب مذهبی
ملی بسیار کاهش خواهد داد .در گذشته ٬بگین میتوانست مورد تهدید قرار گرفته استعفا دهد ٬لیکن پس
از یک دوره انتخابات باز هم قدرت را به دست گیرد و با تجدید مذاـکرات ائتالف بین خود و حزب مذهبی
ملی را به وجود آورد ٬ولی انتخابات در حال حاضر ممکن است به معنی این باشد که بگین به دست
فراموشی سیاسی سپرده شود .در نتیجه ٬حوزه عمل بگین در زمینه قراردادهای اسـتقالل مـتکی بـه
امتیازهایی خواهد بود که توسط حزب مذهبی ملی به او داده میشود.
 4ـ حزب مذهبی ملی نیز از قدرت خود آـگاه است .نظامیان حزبی نسبت به قائل شدن امتیاز در
زمینههای ایدئولوژیک ٬استراتژیک ٬و پراـگماتیک بسیار بدبین هستند .برخوردهای داخلی در برابـر
حالت میانهرو حزب مذهبی ملی بیشتر حالت نظامیگرانه دارد.
)الف( هامر ٬وزیر آموزش وپرورش با زیرکی خاصی خود رااز توطئههادور نگاه میدارد؛زیرا او باید
در آن قسمت از حزب که مربوط به خودش است اتحاد را حفظ نماید؛ و دیگر اینکه حتمًا از ترک حامیان
ـگوش امونیم نیز جلوگیری به عمل آورد.
)ب( برگ ٬وزیر کشور نیز خواستار جدایی حزبی نیست ٬به خصوص اـگر نتیجه یک چنین جدایی
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”خودمختاری تسلیحاتی“ باشد که نتیجهاش در نهایت بوجود آمدن یک دولت فلسطینی مستقل خواهد
بود.
5ــ هنوز چندی از ماجرای ـکمپ دیوید نگذشته است که د .اسرائیلیها این تصور قوت گرفته که امضاء
قرارداد خود مختاری در سواحل غربی و نوار غزه سرانجام به تشکیل یک حکومت فلسطینی مستقل تمام
عیار خواهد انجامید .این تصور در همه حوزههای سیاسی به چشم میخورد ٬و گسترش این تصور به
جناح راستگراها ٬بگین را در صورتی که به دادن امتیازی قابل توجه تن در دهد؛ به طوری که این امتیازها
سریعًا منتشر شود ٬تهدید خواهد کرد.
 6ـ )محرمانه( ولی اـگر فشارهای پیرامون موضوع خود مختاری را نیز نادیده بگیریم باز هم در دراز
مدت بگین برای باقی ماندن در قدرت باید تالش بسیاری را به خرج دهد .در حالی که وضع جسمانی او
چندان تعریفی ندارد ٬فکر نمیکنیم که او بتواند ابتکار عمل را به دست بگیرد.
 7ـ )طبقهبندی نشده( گزارشات مطبوعاتی سفیر یانگ :مطبوعات استعفای سفیر یانگ را در  16اوت
با آب و تاب در خود منعکس ساختند .گزارشگران اسرائیلی در واشنگتن مینویسند که وضع اسرائیل
ممکن است بدون وجود او ”بدتر“ شود .ولی رادیو اسرائیل در اورشلیم اعالم کرده است که آمریکا از نیاز
اسرائیل به قطع ارتباط با سازمان آزادیبخش فلسطین باخبر است .یکی از عناوین روزنامه ”مآریو“ اعالم
میدارد که رئیس جمهور ـکارتر از ”ماجرای یانگ“ عصبانی است .بنا به اظهارات همین روزنامه ٬منابع
سیاسی معتقد هستند که اسرائیل ممکن است یکی از مهمترین قربانیان این استعفا باشد .روزنامه دیگری
بنام یدیوت آهارانوت که از واشنگتن گزارش میدهد از قول یکی از ”مقامات برجسته وزارت امـور
خارجه“ بیان میدارد که اسرائیل از طریق این استعفا یکی از دوستانش را از دست داده است .بنا به همین
ـگزارش فرد مزبور اظهار داشته است که این استعفا میتواند در روابط بین اسرائیل و کشورهای آفریقایی
تأثیر منفی بگذارد .روزنامه ”اورشلیم پست“ گزارش کرده است که“ شواهد موجود ”نشانگر این حقیقت
است که ارتباط“ سفیر یانگ با سازمان آزادیبخش فلسطین به معنی ”تغییر“ سیاست آمریکا نبوده است.
صدای فلسطین اعالم کرده است که استعفا نتیجه ”ایجاد وحشت و تبعیضات نژادی“ بوده است .در
اورشلیم نشریه القدس ماجرا را یک تغییر کلی در سیاست آمریکا نسبت به سازمان آزادیبخش فلسطین
میبیند.
رویتر از قول یک روزنامه آتالنتایی داستانی را گزارش کرده است که بنا بر آن ماموران اطالعاتی
اسرائیل مقام سازمان آزادیبخش فلسطین را تا میعادگاه خود با سفیر یانگ همراهی کردهاند.
 8ـ )محرمانه( بیانیههای دایان :سفارت آمریکا در تلآویو گزارش میدهد که یکی از مقامات وزارت
امور خارجه اسرائیل اعتراف کرده است که تا قبل از این ماجرا از بیانات اخیر دایان مبنی بر اینکه آمریکا
سیاست اسرائیل در قبال لبنان را میپذیرد و نیز بیتمایل هم نیست که ناظران روسی به سینا بیایند ٬سردر
نمیآورده است .کاردار ما اظهار میدارد که جهالت ”بارون“ ممکن است شرمندگی خود و وزارت امور
خارجه اسرائیل را از گفتههای دایان بخواهد بپوشاند.
)پاراـگرافهای  13ـ  9طبقهبندی نشده است(
 9ـ سفیر آمریکا و نماینده سازمان آزادیبخش فلسطین :در تاریخ  16اوت رادیو وین گزارش کرد که
نماینده سازمان آزادیبخش در وین گزارش مطبوعات اسرائیلی را مبنی بر اینکه بین نماینده آزادیبخش
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فلسطین و سفیر آمریکا در اطریش ارتباطی برقرار شده تکذیب نمود .وی گفته است که در صورتی که
سفیر آمریکا با یک فلسطینی سخن گفته باشد ٬آن شخص حتمًا از آن دسته از نمایندگان آزادیبخش
فلسطین نبوده است ٬که دارای دستور فرمان رسمی بوده باشد.
 10ـ سازمان آزادیبخش فلسطین ـ اسرائیل ـ ـکرایسکی :صدراعظم ـکرایسکی بنا به گزارش یک
روزنامه اطریشی در 16اوت گفته است که سازمان آزادیبخش فلسطین ”حاضر است کشور اسرائیل را به
رسمیت بشناسد“ .بنا به همین گزارش ـکرایسکی گفته است ”اسرائیلیها باید خیلی احمق باشند اـگر تصور
ـکنند که میتوانند مردمی را که چنین سریع تکثیر میشوند تحت کنترل پلیس نگاه دارند“.
 11ـ ایران ـ سوریه :یک روزنامه کویتی از تهران در تاریخ  16اوت گزارش میدهد که یک نیروی
نمونه از نظامیان ایران در  17اوت به دمشق خواهند رفت تا در خطوط برخورد با اسرائیل موضع بگیرند.
این گزارش هنوز تأیید نشده است .وزیر امور خارجه سوریه رسمًا از ایران بازدید به عمل آورده است .در
تاریخ  16اوت وی اظهار داشت که دو کشور توافق کردهاند تا برای بحث پیرامون منافع مشترک دو کشور
ـکمیتههای سیاست خارجی و اقتصادی تشکیل دهند.
 12ـ نهضت ملی بعثیها :مطبوعات لبنانی گزارش دادهاند که حزب فلسطینی عراقی بعث در  15اوت
از عضویت نهضت اسالمی  /چپی ملی لبنان خارج شده است .علت این تعلیق را نیزمیتوان تضاد بیش از
حد میان کمونیستها و بعثیها دانست.
 13ـ اسرائیل ـ جنوب لبنان :رادیو بیروت گزارش داد که توپخانه اسرائیل در  16اوت روسـتای
یوهمور در جنوب لبنان را به گلوله بست که در نتیجه آن یک دختر کشته و جوانانی چند به عالوه سه عضو
یک خانواده را مجروح ساخته است .لیکن گزارش رویتر سه غیرنظامی کشته و چهار تن زخمی بوده است.
ـکریستوفر

سند شماره )(45

خیلی محرمانه
تاریخ 23 :اوت  79ـ  1شهریور 58
به :تمام پایگاههای دیپلماتیک ـ با اولویت
از :وزارت امور خارجه واشنگتن دی ـ سی
موضوع :اخراج احتمالی دولتهای عضو از اتحادیه جهانی پست
 1ـ تلگرامهای عطف به آن دسته از پایگاههایی که آنها را دریافت نداشتهاند ٬مخابره خواهد شد.
 2ـ هیجدهمین اجالس اتحادیه جهانی پست از تاریخ  12سپتامبر تا  26اـکتبر در ریودوژانیرو برگزار
خواهد گردید .سرنوشت اصالحیههای پیشنهادی درباره ”ممنوعیت عضویت“ هر یک از اعـضاء در
اتحادیه یکی از مهمترین مواردی خواهد بود که بر سر آن در این اجالس بحث و تبادل نظر خواهد شد.
”ممنوعیت عضویت“ به معنی اخراج از اتحادیه جهانی پست خواهد بود .نتیجه چنین عملی این خواهد
بود که خدمات پستی ارائه شده به کشور اخراج شده و دیگر کشورهای عضو با یکدیگر با تفاوت زیاد
انجام خواهد شد) .قانون اساسی اتحادیه جهانی پست به این ترتیب است ...مواد  2و  ....11که هر یک از
ـکشورهای عضو سازمان ملل متحد بنا به تقاضا به عضویت پذیرفته خواهند شد(.
 3ـ فهرست اسامی مبتکرین این عمل در حال حاضر در دست نیست ٬لیکن اصالحیهها به وسیله
اتحادیه پست عرب ارائه شده که قبًال از قاهره به دلیل امضاء قرارداد صلح مصر و اسرائیل به تونس منتقل
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ـگردید .به نظر ما اسرائیل هدف مسلم این اصالحیههاست ٬لیکن این اجالس برای کسانی که در گذشته
سعی داشتند آفریقای جنوبی را از این اتحادیه اخراج نمایند نیز موقعیت مناسبی است .دولت آمریکا الزم
میداند که ما این اصالحیه را شکست بدهیم ٬در حالی که پیروزی و قبول این اصالحیه نیاز به آراءمثبت دو
سوم اعضاء کامل اتحادیه پست جهانی دارد.
 4ـ اـگر ما بتوانیم سد راه اصالحیههای قانونی این اتحادیه شویم ٬مخالفین اسرائیل تالش بیشتری
برای منزوی ساختن اسرائیل از این اجالس به خرج خواهند داد .در صورتی که اـکثریت اعضاء حاضر در
اجالس چنین رأی بدهند به این هدف خواهند رسید .منزوی ساختن اسرائیل یک پیشنهاد در تالفی عدم
اخراج وی خواهد بود که توسط چند کشور ارائه خواهد شد .با وجود اینکه منزوی سازی ٬کشوری را از
ـکلیه امتیازات مربوط به یک عضو محروم نمیگرداند ٬ما با این پیشنهاد نیز شدیدًا مخالفت خواهیم کرد.
آفریقای جنوبی از سال  1964به این طرف از همه گردهماییها منزوی ساخته شده است و ما به هیچ وجه
نمیخواهیم اسرائیل را در آن وضع مشاهده کنیم .با وجود اینکه هنوز منزوی سازی اسرائیل پیشنهاد
نشده است ٬ما نیز نمیخواهیم با بحثهای بیمورد در ارائه این پیشنهاد تسریعی حاصل شود ٬لیکن الزم
است تمام سفارتخانهها را قبًال از مکان ارائه یک چنین پیشنهادی مطلع نماییم.
5ــ موضوع دیگر لیکن مشابهی در اجالس مطرح خواهد شد که باید ازتصویب آن بدون اصالحیه نیز
جلوگیری به عمل آید و آن پیشنهاد اخراج آفریقای جنوبی از اتحادیه است .این پـیشنهاد از طـرف
ـکشورهای بروندی٬مصر ٬غنا ٬ـگینه ٬ـگینه بیسائو٬لیبری٬لیبی ٬مالی٬موریتانی ٬سومالی٬سودان وزئیرارائه
و حمایت میشود .چون قانون اساسی درباره اخراج یک کشور عضو پیش بینی نکرده است به نظر ما
اخراج کشور عضو قانونًا قابل اجراء نیست .به هرحال یک چنین عملی بدون اصالحیههای قانونی مؤثر
نخواهدافتاد٬چون اعضاء سازمان ملل به طوراتوماتیک پذیرفته میشوند .به همین علت میتوان گفت که
اـگر کشوری هم اخراج شود ٬چون عضو سازمان ملل است دوباره بدون رأی اجالس در اتحادیه پذیرفته
خواهد شد .مسئله آفریقای جنوبی که به انحاء مختلف از سال  1964در اجالسهای مختلف مطرح شده
بود سرانجام به انزوای این کشور از جلسات منجر شد و نتوانست اخراج کامل وی را از اتحادیه جهانی
پست امکانپذیر سازد .بنابراین آفریقای جنوبی که عضو اتحادیه جهانی پست است ٬لیکن در زمـان
تشکیل اجالس در ریودوژانیرو نمایندهای نخواهد داشت.
 6ـ هدف تاـکتیکی ما این است که کشورهایی را راضی کنیم که از اخراج کامل یک کشور عضو از
اتحادیه جهانی پست حمایت ننمایند .در همان حال که موضوعات مورد بحث در این اجالس حتمًا اخراج
اسرائیل و یا آفریقای جنوبی خواهد بود ما تالش خواهیم کرد که بهترین و بیشترین سود را ازموقعیت خود
با تأـکید بر مشکالت اصولی اخراج و یا منزوی ساختن هر یک از کشورهای عضوببریم .در همان حال که
تالش جهت اخراج و یا منزوی ساختن میتواند متوجه هم اسرائیل و هم آفریقای جنوبی باشد ٬از نظر
تاـکتیکی مضراتی در حمایت ما از هر دو کشور وجوددارد .به همین علت ما سعی خواهیم کرد که با هر دو
مسئله به طور متفاوت برخورد نمائیم.
 7ـ از سفارتخانهها تقاضا میشود که موضوع شرکت جهانی کشورها دراتحادیه رامطرح سازند ٬مگر
اینکه سفارت معتقد باشد که نتیجه یک چنین عملی مثبت نخواهد بود.
ـ هیجدهمین اجالس اتحادیه جهانی پست قرار است از  12سپتامبر تا  26اـکتبر درریودوژانیرو برقرار
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ـگردد .دقیقًا مانند آژانس مخصوص سازمان ملل متحد که توجه خاصی به مسائل پستی بینالمللی دارد٬
اتحادیه جهانی پست نیز مهمترین نیازهای پستی را در جامعه بینالمللی برآورده میسازد.
ـ به نظر میرسد که در این اجالس یکی ازپیشنهادات مورد مالحظه اصالحیههای بند  11و  12قانون
اساسی است .این اصالحیهها اختیار ”پسگیری حق عضویت“ را از کشورهای عضو توسط اتحادیه به
وجود میآورد .بنابراین یک چنین اصالحیههایی در آینده خواهدتوانست شرایط اخراج یک کشور عضو
را نیز فراهم آورد.
ـ اخراج از اتحادیه جهانی پست میتواند اختالالت چندی از نظر روابط پستی میان کشور اخراج شده
و دیگر کشورهای عضو پدید آورد و عالوه بر این اصل عضویت جهانی را نیز از بین خواهد برد .قطبی
سازی یک چنین آژانسی از سازمان ملل تمامیت ارضی این سازمان را به خطر انداخته در اهداف فنی که
این سازمان باید به آن برسد مداخله خواهد کرد که عبارت است از :تحرک پست بینالمللی و نیز میزان
حمایت عمومی را از این سازمان در کشور ما تخفیف خواهد داد.
ـ ما معتقد هستیم که تصویب اصالحیه ”پسگیری حق عضویت“ یک کشور عضو در اجالس یک
خطای جدی است و امیدواریم کشور پیشنهاد کننده به نمایندگان خود دستور دهد با اصالحیه مخالفت
ورزند.
ـ دالیل زیادی در دست است که نشان میدهد تصویب این اصالحیه قانون اساسی برای سهولت
اخراج اسرائیل از اتحادیه جهانی پست میباشد .ما امیدواریم کشور پیشنهاد کننده بدانـد کـه اخـراج
اسرائیل تأثیر منفی به دنبال خواهد داشت ٬و هر گونه عملی که اسرائیل را محدود بسازد تأثیر منفی بر
اتحادیه جهانی پست و باالتر از آن بر نظام سازمان ملل خواهد گذارد .همان طور که کشور پیشنهاد کننده
در خواهد یافت یک چنین عملی عکس العمل بسیار منفی را در آمریکا نیز به دنبال خواهد داشت.
ـ ما امیدواریم نمایندگان کشور .....با آـگاهی کامل اقدامات الزم را جهت جلوگیری از هر گـونه
برخوردی که در اجالس ریو در زمینه زیر سؤال کشیدن شرکت اسرائیل در اتحادیه جهانی پست بوقوع
خواهد پیوست ٬بنمایند .به عقیده دولت آمریکا بحث بر سر این گونه مسائل سیاسی تنها کاهش دهنده
نقش مؤثر اجالس و اتحادیه جهانی پست خواهد بود .ولی در صورتی که یک چنین اقدامی نیز صورت
ـگیرد ٬ما امیدواریم که نمایندگان شما با فعالیتهای ضد اسرائیلی اجالس مخالفت ورزند.
ـ )در صورتی که مسائل زیر به میان آورده شود وسیله کشور میزبان استفاده شود( دولت آمریکا نیز
شدیدًا با هر تالشی که جدا سازنده اسرائیل از اجالس باشد مخالف است .مردم آمریکا نیز تفاوتی میان
منزوی سازی و اخراج قائل نبوده و عکس العمل آنهاشدیدًا منفی خواهد بود.در راه حفظ تمامیت اتحادیه
جهانی پست و اجالس ریو ٬ماامیدواریم که کشور .....در جلوگیری از منزویسازی اسرائیل از اجالس در
صورتی که یک چنین پیشنهادی داده شود بما بپیوندد.
 8ـ برای برن ٬بن ٬اتاوا ٬لندن ٬استکهلم ٬الهه ٬و توکیو سفارتخانههای آمریکا در این مناطق باید
مقامات این کشورها را تا قبل از  12سپتامبر جهت همراهی با ما در جریان قرار دهند.
 9ـ فقط جهت بن :دکتر فرتیز کولر رئیس خدمات پستی بـینالمـللی در وزارت فـدرال پست و
ارتباطات ٬ریاست چهارمین کمیته عمومی در اجالس ریو را عهدهدار خواهد بود .این کمیته بررسی
اصالحیههای قانون اساسی را عهدهدار خواهد بود )به پاراـگراف  15تلگرام عطف و تلگرام دولتی شماره
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 207641مراجعه شود( .اسرائیل با ارزیابیهایی موافق است که این اصالحیهها در کمیته بررسی شود .تا
در جاهای دیگر .در حال حاضر اسرائیل حتمًا با کولر آن طوری که در تلگرام دولتی شماره 207641
توصیه شده باید تماس حاصل کرده باشد ٬لیکن درباره آن گزارشی دریافت نداشتهایم .به علت ریاست
وی در کمیته چهارم ٬کولر از روسای اجالس خواهد بود )ـگروه هدایت کننده اجالس( و ممکن است بتواند
در موقعیتی باشد که بر تصمیمات اجالس تأثیربگذارد.سفارت میل بسیار به ایجاد ارتباط با کولردارد که
خود نشاندهنده اهمیتی است که برای حفظ جهانی بودن اتحادیه پست جهانی قائل هستیم و مایل هستیم
به خصوص از هر فعالیتی علیه اسرائیل جلوگیری بشود.
 10ـ جهت برزیل :آدوالدو کاردوزوبوتو دو باروس رئیس پست و تلگراف برزیل ریاست اجالس
اتحادیه جهانی پست را عهده دار خواهد بود .کاردار اجالس نیز لوپز الندریا عضو همان سازمان خواهد
بود .در صورتی که سفیر معتقد است که جهت پیشبرد سریعتراهداف آمریکا بهتر است با بوتو تماس برقرار
شود ٬لذاخواهشمندیم هر چه زودتر این تماس برقرار شود و طی آن تأـکید بر اهمیتی که ما بر جهانی بودن
اتحادیه جهانی پست قائل هستیم و اینکه نباید موضوعات سیاسی ضد و نقیض در اجالس مطرح شود٬
بشود.
 11ـ برای مکزیکوسیتی :رومئورینکون سرانو ٬مدیر کل پست ریاست نمایندگان مکزیک و نـیز
ریاست کمیته اعتبارات را عهده دار خواهد بود و این مقامها او را از اعضای مهم اجالس خواهد ساخت
)ـگروه هدایت کننده و تعیین کننده اجالس( .سفارت مایل است با او و مقامات وزارت امور خارجه تماس
حاصل شده تمایل ما را نسبت به حفظ جهانی بودن اتحادیه جهانی پست ابراز دارند.
 12ـ در صورتی که موضوع آفریقای جنوبی ٬وسیله کشور میزبان مطرح گردید ٬سفارتخانهها باید
برای پاسخگویی به تلگرام عطف )ب( مراجعه نمایند.
ـکریستوفر
 13ـ نکات مهم به فرانسوی و زبان اسپانیایی برای شما خواهد رسید.
سند شماره )(46

خیلی محرمانه
تاریخ 27 :اوت  79ـ  5شهریور 58
از :وزارت امور خارجه واشنگتن دی ـ سی به :مجمع گردآوری خالصههای اطالعاتی ـ با حق تقدم
هشدار :شامل منابع و شیوههای حساس اطالعاتی ـ غیرقابل رؤیت برای بیگانگان
)پاراـگرافهای  6ـ  1خیلی محرمانه است(
موضوع :خالصه اطالعاتی  883ـ 27اوت 79
 1ـ اسرائیل :موقعیت حزب کارگر :محبوبیت سیاسی حزب کارگر بیشتر شده است .به طوری که
میتوان گفت گرایش به سوی حزب کارگر و فرار از لیکود در ماههای اخیر بسیار سرعت گرفته است.
آخرین گزارش از آراء عمومی اعالم میدارد ٬در صورتی که انتخاباتی برگزار شود حزب کارگر حتمًا
پیشی گرفته برنده خواهد شد) .البته ناـگفته نماند که از نظر اـکثریت حزب کارگر دچار کمبودهایی خواهد
شد که برای جبران آن حتمًا باید با حزب مذهبی ملی ائتالف بنماید(.
 2ـ باال گرفتن حزب کارگر در ماههای اخیر را میتوان دلیل اشتباهاتی دانست که به وسیله دیگران به
وجود آمده است و نه دلیل بازسازی درونی حزب کارگر .این عقیده که مدیریت لیکود به خصوص در امور
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اقتصادی بسیار ضعیف است ٬مورد قبول همه واقع شده و همین به باال رفتن میزان محبوبیت حزب کارگر
ـکمک شایان نموده است .توطئهـگریهای آشکار گروهی از وزراء نیز به حیثیت و اعتبار لیکود لطمه وارد
ـکرده است.
 3ـحذف حزب اصیل یادین که یک ضریب سیاسی بسیار مهم بود نیز از اهمیت چشمگیری برخوردار
است .آخرین گزارش از عقاید عمومی نشان میدهد که مردم دیگر به هیچ وجه حاضر به حمایت از این
حزب نمیباشند .و اـکثریت کسانی که طرفدار حزب یادین بودند با حزب کارگر برای بار دیگر اعالم
وفاداری کردهاند.
 4ـ لیکن نمیتوان گفت که وضع حزب کارگر بسیار عالی است .انتشار اخیر خاطرات نخستوزیر
پیشین رابین نشان میدهد که یک عدم اتحاد عمیق در درون حزب کارگر وجود دارد .رابین رهبر حزب
ـکارگر یعنی پرز را متهم به دروغگویی ٬فریبکاری ٬و افشاء اخبار امنیتی در دولت گذشته حزب کارگر
میسازد .این ادعای رابین مبنی بر نامناسب بودن پرز برای مقام نخستوزیری نخواهد توانست کمکی به
حزب کارگر باشد.
5ــ طوفان کنونی احتماًال موقعیت پرز را به مخاطره نخواهد انداخت .حزب کارگر ناچار است فعًال
دنباله روی رهبری چون پرز باشد ٬ولی در صورت پیروز شدن حزب کارگر معلوم نیست که پرز بتواند
بمقام نخستوزیری برسد ٬اما در صورتی که رابین بر میزان اتهامات خود بیفزاید و یا آنها را تکرار کند تا
قبل از انتخابات احتماًال مشکالت جدی برای حزب کارگر و پرز به وجود خواهد آورد.
 6ـ حتی اـگر این واقعه نیز رخ دهد ٬موضوع ائتالف دولت مهمترین موضوع مورد بحث در انتخابات
خواهد بود .حافظه بسیاری از رأی دهندگان اسرائیل بسیار ضعیف است و توجه آنها بیشتر به عملکرد
حکومت لیکود معطوف خواهد بود.
 7ـ )طبقهبندی نشده( مطبوعات اسرائیل :در مصاحبهای که در نشـریه اورشـلیم پست بـا سـفیر
اشتراوس انجام گرفته بود ولف بلیترز در  24اوت نوشت که مهمترین فصل در مذاـکرات صلح خاورمیانه
”اعتماد ضعیفی“ را در سفیر اشتراوس ایجاد کرده است .مقاله به این ترتیب آغاز میشود که ”پیشنهاداخیر
دولت ـکارتر درباره معرفی طرح آمریکایی ...یک بلوف سیاسی بسیار شگفت بوده است “.در مصاحبه
هاآرتز با سفیر اشتراوس گفته است که ”زمانی که اشتراوس میگوید مردم از اسرائیل به طرز ناخوشایندی
سخن میگویند) ...جلوگیری میکند(از شرکت فلسطینیها در گفتگوها ٬و زمانی که اشتراوس میگوید که با
این نظریه موافق نیست) ....او( میتواند به طور غیرمستقیم این نظریه را برساند که اسرائیل نباید بگذارد که
یک چنین عقایدی پا بگیرد“.
یکی از مقاالت هاآرتز در جای دیگر بیان میدارد که منافع واشنگتن از مشاجرات اعراب و اسرائیل
به ارتباط نفت به مسئله فلسطینیها متوجه شده است.
یکی از گزارشگران به نام یدیوت شارانوت از واشنگتن اخطار میکند که ”صورت حساب اقتصادی
ـکه توسط عمو سام برای وزیر دارایی )اسرائیل( اهرلیک و شرکاء کشیده خواهد شد آنقدر سنگین خواهد
بود که هیچ چک بانکی قادر به حمل ارقام آن نخواهد بود” .وی همچنین مینویسد“ مهمترین کشف
شگفتی که از موضوع استعفای یانگ نتیجه شد این است که باالخره اعراب و سازمان آزادیبخش فلسطین
توانستهاند دالیل خود را به آمریکاییهابقبوالنند”.و یا عصبانیت ادامه میدهد که“ حاال که موقعیت ایجاب
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میکند که آمریکا با احتیاط عمل کند) ....مقامات( اسرائیل کارهای خود را با عجله و بی محابا انجام داده
و اصول احتیاط را رعایت نمیکنند.
 8ـ )محرمانه( مسئله جوالن ـ و ادعاهای شارون :در بازدیدی که شارون در 23اوت از دهکدهای در
ارتفاعات جوالن بنام دروز به عمل آورد گفت که حتی اـگر سوریه با اسرائیل صلح کند نیز ارتفاعات
جوالن را مسترد نخواهد گردانید.
وی گفت ”تا آنجا که من میدانم ارتفاعات جوالن جزء الینفک از خاـک اسرائیل است ...و فکر میکنم
ـکه دولت نیز با نظر من موافق است ٬لیکن لحن بیان تفاوت میکند “.سفارت آمریکا در تل آویو اظهار
میدارد که بیاناتی چون بیانات شارون و اعمالی چون تقاضای ضمیمه )ـکه در حال حـاضر تـوسط
 400/000نفر به امضاء رسیده است( نتایجی چون ضمیمه شدن واقعی جوالن را در بر خواهد داشت.
سفارت در ادامه اظهار میدارد که عدم ارائه کارت هویت برای ساـکنین روستای دروز نیز میتواند خود
دلیلی دیگر بر این ادعا باشد .وایزمن نیز بنابه دالیل و اهدافی این تقاضا نامه را امضاء کرده است بگین و
دایان این تقاضانامه را امضاء نکردهاند ٬و دایان معتقد است که اسرائیل باالخره مجبور خواهد شد از
قسمت اعظم جوالن عقب نشینی نماید.
 9ـ )محرمانه  /غیرقابل رؤیت برای بیگانگان( اسرائیل :از بین رفتن تقریبی یک هواپیما :در  15اوت
اسرائیل نزدیک بود اولین هواپیمای هشدار دهنده و کنترل کننده  EZCخود را از دست بدهد .به علت
آتش سوزی در هواپیما خلبان مجبور به فرود اجباری گردید .هواپیما بشدت صدمه دیده است و از یک
شش ماه قابل استفاده نخواهد بود .غیرقابل استفاده بودن آن ممکن است بیشتر از اینها هم طول بکشد.
هواپیماهای  EZCرا از ماه ژوئن  1979مورد استفاده قرار دادهاند تا بتوانند در حمالت هوایی و شناسایی
آنها را به صورت پشتیبان در مأموریتهای لبنان به کار برند .اسرائیل  3دستگاه دیگر از هواپیماهای EZC
در اختیار دارد.
 10ـ)طبقهبندی نشده( اسرائیل و مسئله نیروهایسازمان ملل :رادیو اورشلیم در  26اوت گزارش داد
ـکه کابینه اسرائیل در نظر دارد از آمریکا بخواهد که یا در مورد حضور نیروهای سازمان ملل در صحرای
سینا اقدامی نماید و یا اینکه بر ایجاد نیروهای چند ملیتی در آنجا صحه گذارد .بنا به گزارش وزیر امور
خارجه دایان در این اجالس گفت قبل ازاینکه قسمت بیشتری از صحرای سینا از دست برود ٬اسرائیل باید
عواقب آنرا در نظر بگیرد .دیگر وزراء کابینه نیز صریحًا پیشنهاد کردهاند که به آمریکا و مصر اطالع داده
شود چنانچه راه حلی پیدا نشود اسرائیل منطقهای را که قرار است در نیمههای ماه آینده تخلیه نماید
نخواهد توانست ٬تخلیه کند .مفسر سیاسی رادیو اعالم داشت که اقدامات الزم برای تشریح وضعیت با
دولت آمریکا به زودی انجام خواهد گرفت .یعنی دایان در آمریکا مالقاتهایی در اینباره خواهد داشت.
 11ـ )طبقهبندی نشده( کابینه اسرائیل ـ لبنان :رادیو اورشلیم خبر داد که کابینه اسرائیل اقدامات انجام
شده توسط اسرائیل در لبنان را مورد بررسی قرار خواهد داد .بعضی از وزراء پیرامون بعضی از عملیات
هوایی و زمینی اسرائیل داد سخن دادند.
با این حال ٬ریاست کابینه نااور موضع اسرائیل را بر سر جنگ اینچنین خالصه نمود که ”تروریستهای
به اصطالح سازمان آزادیبخش فلسطین“ مسئول این جنگها هستند .وی از برخورد میان فلسطینیها و
سربازان فیجیایی و موشکهایی که بر سر افراد غیرنظامی اسرائیلی ریخته شده بود سخن گفت )البته این

اشغالگران قدس  509

جریان بعد از بمباران شدید جنوب لبنان توسط اسرائیل صورت گرفت( .نااو در ادامه گفت ”البته ما علیه
این جانیها به ضد حمله دست زده ...و این کار را ادامه خواهیم داد“.
 12ـ )طبقهبندی نشده( اسرائیل و اخراج اعراب :سرکنسولگری آمریکا در اورشلیم گزارش میکند
ـکه نشریه منتشره در  22اوت از یک روزنامه عربی بیان داشته است که مقامات نظامی اسرائیل یک
فلسطینی ساـکن روستای نزدیک راماهلل در ساحل غربی رود اردن را ”اخیرًا“ اخراج کردهاند .فرد اخراج
شده در ماه فوریه وارد ساحل غربی رود اردن شده بود تا با خانواده خود دیدار به عمل آورد .در حال
حاضر دیوان عالی اسرائیل این کار را ممنوع اعالم کرده است) .رقم اخراج شوندگان از ساحل غربی رود
اردن در سالهای اخیر بسیار کاهش یافته است ٬لیکن سیاست اخراج هنوز پابرجاست(.
 13ـ )طبقهبندی نشده( اسرائیل و بمباران :صدای فلسطین اعالم داشت که ظهر )به وقت محلی( 26
اوت بمبی در ”محل نقل و انتقال کارمندان دشمن“ )ـکه امکان دارد محل نقل و انتقال کارمندان نیروی
دفاعی اسرائیل باشد( در نزدیکیهای اورشلیم منفجر شد .همین صدا اعالم داشت که ”تعدادی از افراد
دشمن کشته و یا زخمی شدند“ و یک کارخانه برق که در همان نزدیکی واقع شده بود خساراتی دید .همین
رادیو در ادامه میگوید که این خبر به وسیله رادیو اسرائیل نیز تأیید شده است .لیکن ما هنوزنتوانستهایم
تاییدیهای پیرامون وقوع این حمله از اسرائیل کسب نماییم.
 14ـ )محرمانه( وایزمن و نوار غزه :سفارت آمریکا در تل آویو گزارش کرد که بازدید وایزمن در 23
اوت از نوار غزه یک رویداد خبری بود و عالوه بر آن تالشی بود برای نشان دادن عالقه وی به ساـکنین
فلسطینی و یهودی.او نسبت به بعضی از تقاضاهای فلسطینیها جواب مثبت داده است .زمانی که درباره
سیاست دولت درباره آینده نوار غزه و ایجاد اردوگاههای جدید در فراسوی خط سبز سؤال شد ٬معاون
وایزمن گفت ٬که بنا به اظهارات رادیو اسرائیل یک اردوگاه جدید در حومه ـکاتف در طول هفتههای آینده
بر پا خواهد شد تا تعداد کل این اردوگاهها به چهار برسد .وایزمن به ساـکنین گفت ”با آرامی آینده خود را
بسازید .دولت اسرائیل ...بر سر تصمیم خود ایستاده است .ما این منطقه را بنا به طرحهایی که در نظر داریم
توسعه خواهیم داد“.
سفارت آمریکا در تل آویو در این زمینه اظهار میدارد که با وجود اینکه وایزمن سعی دارد از بحث
پیرامون خودمختاری کنارهـگیری نماید ٬ولی اوست که مسئول ساحل غربی رود اردن و نوار غزه میباشد.
 15ـ )طبقهبندی نشده نفت کش خلیج فارس غرق میشود :گزارش مطبوعات و سفارت حاـکی از آن
است که در  26اوت یک نفت کش سنگاپوری به علت انفجاری که در عرشه آن رخ داد در نزدیکیهای
ابوظبی غرق شد .این نفت کش که یک تانکر نسبتًا کوچک و ) (30/000 DWTنامش چری دوک بود در
حدود  17مایلی جزیره داس غرق شد .گزارش مطبوعات حاـکی از آن است که بنا به گفته کارکنان کشتی
انفجار آن نتیجه بخار گاز و نفت بود و نمیتوانند نتیجه خرابکاری باشد .مقامات دریایی ابوظبی گزارش
میدهند که کشتی به آرامی از ـکراچی به سوی جبل دانا )بندری در غرب ابوظبی( در حرکت بود 50 .تن از
ـکارکنان کشتی مفقود شدهاند :و یک نفر پیش از رسیدن به ابوظبی جان سپرد.
 16ـ )طبقهبندی نشده( سازمان آزادیـبخش فـلسطین و رومـانی :در  25اوت یـاسرعـرفات و
نیکالیچائوشسکو در یکی از محلههایبخارست دقیقًا  9روز پس از دیدار قبلیشان دردمشق مالقات
ـکردند.اسوشیتدپرس گزارش میدهد که آژانس خبریرومانی گفته است که یک بیانیه مشترک صادر شده
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ـکه طی آن از اسرائیل خواسته شده که ”به طور کلی ٬و بدون قید و شرط و تاخیر از مناطق اشغالی خارج
ـگردد “.همچنین این بیانیه خواستار به رسمیت شناختن ”حقوق حقه مردم فلسطین که شـامل حـق
خودمختاری و بازگشت به وطن و ایجاد دولت مستقل خود میباشد“ شده است .در صورتی که این
ـگزارش درست باشد این طرز فرمول بندی فراتر از آن چیزی است که در آنرومانی خواسـته است
میانجیگری بین اختالفات اعراب و اسرائیل را عهدهدار شود .مطبوعات عربی خاطرنشان ساختهانـد
ـکهعرفات قبل از حضور در کنفرانسغیرمتعهدها درهاوانا حتمًا به شوروی سفر خواهد کرد .ظـاهرًا
مقاماتشوروی از بعضی از ابتکارات اخیرعرفات خوشحال نیستند.
 17ـ )طبقهبندی نشده(سازمان آزادیبخش فلسطین و ـکرایسکی :رویتر گزارش داده است که صدر
اعظم اطریش ـکرایسکی در مصاحبه با یک روزنامه کویتی از جهان خواسته است که حق خودمختاری
مردم فلسطین را به رسمیت بشناسند .ـکرایسکی گفته است که ناهوم گولدمان آمریکایی ـیهودی سرشناس
خواستار مالقات و گفتگو با یاسرعرفات شده است .به نظر ـکرایسکی ”عرفات با مسائل و مشکالت به
طور عینی و عملی برخورد میکند“.
 18ـ )محرمانه( سادات برای باردیگر فریاد زد”بگذار همه شان آب دریا را بخورند“.سفارت آمریکا
در قاهره گزارش داد که سادات ارزشی برای الیحه جدید در مورد فلسطینیها قائل نیست و در سخنرانی
خود در  26اوت در سوئز با شدت با منتقدین خود برخورد کرد .سادات نطق خود را این گونه آغاز کرده
است که تصمیم جدید شورای امنیت برای فلسطینیها نه حکومت خودمختار و نه آزادی زندانیان فلسطینی
و نه عقب نشینی نیروهای اسرائیلی و نه لغو حکومت نظامی و مدنی اسرائیل را به همراه نخواهد داشت.
سادات گفته است که مصر به هدف عقب نشینی اسرائیل و خودمختاری فلسطینیها رسیده است .وی گفته
است که نیروهای امنیتی عقب نشینی خواهند کرد .سادات به اشتراوس گفته است که مصر قرارداد ـکمپ
دیوید را زیر پا نخواهد گذاشت .وی گفت اـگر تصمیم جدیدی اتخاذ شود باید به دو شرط زیر پاسخ گوید:
تصریح دقیق منافع قانونی فلسطینیها و عدم مداخله در قرارداد ـکمپ دیوید .سادات گفته است که منتقدین
عربش میتوانند ”فریاد بزنند و او آب دریا بنوشند “.او گفت که این اعراب حیله گر هستند ٬چون در پنهان
به آمریکا گفتهاند که با ایجاد یک دولت و کشور فلسطینی مخالف هستند ٬و به عقیده او سعودیه و دیگر
اعراب خلیج ایام تعطیل اسالمی را با طال ٬رشوه خواری و قمار جشن میگیرند .به نظر او رفتار سعودیها
خیلی مسخره ٬بچه گانه و ناچیز است .وی برای بار دیگر با قدردانی از حکومت دوران ملک فیصل به
تحقیر سعودیها پرداخت .او ملک حسین را یک گدای فرصت طلب میخواند .کلمات محبتآمیز او فقط
نسبت به سودان ٬عمان و سومالی ادا میشد.
 19ـ )طبقهبندی نشده( تلفات نیروهای میانجیگر سازمان ملل در لبنان :سه تن از سربازان فیجیایی
نیروهای میانجیگر سازمان ملل در لبنان کشته و دو تن زخمی شدند که حال یکی از آنها بسیار وخیم
است .این واقعه در 24اوت زمانی رخ داد که کشتیهای آنها به وسیله دست چپیها فلسطینی یا لبنانی کمین
خورده بود .این واقعه آخرین رخداد از برخوردهایی بود که در سه روز گذشته بین سربازان فیجیایی و
دست چپیها انجام شد که یکی از افراد آنها به وسیله سربازان نیروهای میانجیگر سازمان ملل در لبنان
قبًال کشته شده بود .چند تن از سربازان فیجیایی نیز دو روز قبل در یک حمله شدید زخمی شده بودند.
 20ـ )طبقهبندی نشده( جمهوری فدرال آلمان ـ لبنان :گزارشات مطبوعاتی در  24اوت حاـکی از آن
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است که یک نارنجک دستی به درون سفارت آلمان فدرال در بیروت پرتاب گردید .این دومین حمله علیه
سفارت در هفته گذشته است .خسارت و یا تلفاتی از این حمالت حاصل نشد .آخرین واقعه قبل از بازدید
ـگنشر وزیر امور خارجه آلمان فدرال از بیروت رخ داد.
 21ـ )محرمانه( لبنان ـ فیوزهای شیمیایی :دین سفیر آمریکا اظهار داشته است که قبول آشکار
اسرائیل طی یک گزارش اطالعاتی ازتل آویو حاـکی از آن است که اسرائیل نوعی فیوزشیمیایی را در لبنان
استفاده میکند که قبل از برخورد با زمین منفجر میگردد و این نشاندهنده این واقعیت است که اسرائیل از
یک سالح ضد نفر بسیار خطرناـک استفاده میکند .البته اسرائیل ادعا میکند که این مواد را جهت ”دفع
آفات“ از ”جنگلها“ و ”باغهای مرکبات“ به کار میبرد.
ـکریستوفر

سند شماره )(47
تاریخ 5 :سپتامبر  1979ـ  14شهریور 1358
از :وزارت امور خارجه واشنگتن دی ـ سی به :مجمع گردآوری خالصههای اطالعاتی ـ با اولویت
)پاراـگراف  6ـ  1سری(
موضوع :خالصه اطالعاتی  889ـ 5سپتامبر 1979
 1ـ سوریه و عراق :گزارش وضع اجتماعی :رویدادهای اخیر نمایانگر این است که روابط سوریه و
عراق سردتر شده است و خصومتهای متقابل قدیمی بیشتر آشکار میشود.
 2ـ رئیس جمهور )سوریه( اسد آشکارا در مصاحبه اخیرش با مجله آلمان غربی به نام اشپیگل
ناراحتیهای خود را اظهار نمود .اسد گفت در ایجاد ”اتحاد“ با عراق نتوانستهایم کار مثبتی انجام دهیم.
”وی گفت شاید وقت زیادی باید بگذرد تا اینکه“ برادران عراقی ما بفهمند که بایستی دوباره ”در طریق
مشترک گام برداریم“ وی اضافه نمود ”و این صرفًا به رهبریت عراق بستگی دارد“.
 3ـ اسد از این مصاحبه استفاده کرده بی گناهی سوریه در خرابکاریهای انجام شده در عراق را برای بار
دیگر مطرح نمود .شاید به خاطر اتهاماتی که عراق به زبانی بسیار مبهم متوجه سوریه کرده بود .دمشق
دیگر توان تحمل را از دست داده اینگونه اظهارات و بیان آنها را ضروری میداند.
الف( رئیس جمهور )عراق( صدام حسین نوارهای ویدئو حـامل اعـتراف یکـی از سـردستههای
توطئهـگران عراقی را تهیه نموده و آن را به تعدادی از پایتختهای کشورهای عربی برای نمایش خصوصی
ارسال نموده است.
ب( برای تأـکید بر این موضوع ٬همچنان که دفتر حفاظت منافع ایاالت متحده در بغداد تذکر داده٬
ـگزارشات جامعی در بغداد وجود دارد که صدام به افراد حزب بعث وفادار گفته است که رئیس جمهور
سوریه در توطئه بر علیه وی دست دارد.
 4ـ سوریها قبل از مصاحبه با اشپیگل ٬با تبلیغ پیرامون اعزام وزیر خارجه خود خدام به تهران برای
دیدار با رهبران ایران به عالوه آیتاهلل خمینی بر نگرانی عراق افزودهاند .بغداد به مقدار زیادی نسبت به
ایران بدگمان است و عراقیها از یک رابطه مستحکممیان شیعیان ایران و عراق و اقلیت علوی که بر سوریه
حاـکم است واهمه دارند .ما هنوز شواهد محکمی دال براقدامات ضد عراقی به دنبال دیدار خدام در ایران
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به دست نیاوردهایم.
5ــ در حال حاضر ٬عراقیها که نیروی گرداننده در پس روابط خرابکارانه در سوریه بودنداحتمال دارد
از گذشت زمان در روابط خود استفاده کرده از راههای دیگری برای ابراز مخالفت با مصر و موافقتنامه
ـکمپ دیوید وارد شوند .برای مثال ٬عراق اـکنون اهداف خود را در رابطه با جنبش غیرمتعهدها دنبال کرده
احتماًال آن زمینه را برای به دست آوردن حداـکثر منفعت خود مساعد خواهد کرد تا بعد بر مخالفت عربی
علیه قرارداد صلح که جبهه محدودتری است ٬متمرکز کند.
 6ـ برای تحریک کردن احساسات ضد قرارداد صلح ٬عراق ممکن است به اجبار در تالش باشد روابط
خود با عربستان سعودی و اردن را نیز بهبود بخشد .در این رابطه ٬احتماًال به دقت منتظر این است تا ببیند
ـکه نتیجه بازدید شاه حسین از آمریکا در ماه جاری چه خواهد بود .همین طور عراقـیها هـر گـونه
عکسالعمل سعودیها در رابطه با تالشهای آمریکا جهت جلب فلسطینیان به قرارداد صلح را به دقت مورد
مطالعه قرار میدهند.
 7ـ )طبقهبندی نشده( دایان ـ دیدار با ساف :اورشلیم پست در چهارم سپتامبر گزارش داد که دایان با
یکی از رهبران کمونیستی ساحل غربی رود اردن به نام دکتر نتس که دارای یک کرسی در شورای ملی
فلسطین )مجلس مقننه ساف( میباشد مالقات نموده است .این مالقات دایان به دنبال مالقات پر سر و
صدای چند وقت پیش وی با یکی از رهبران سمپات ساف در نوار غزه صورت میگیرد .منابع مطلع نظامی
ـگفتند که این جلسات موافقت اصولی وزیر دفاع وایزمن را به همراه داشته است .سرمقاله روزنامه ماریو
میگوید مردم اسرائیل چطور انتظار دارند که کشورهای دوست با ساف مالقات ننماید در حالی که وزیر
امور خارجه اسرائیل با آنها به گفتگو مینشیند ٬و این سؤال حتمًا در آمریکا مطرح خواهد شد ٬چون مردم
میخواهند بدانند که چرا نماینده آمریکا در سازمان ملل باید با ناظر ساف مالقات کند و این بهای سنگین
را نپردازد.
 8ـ )طبقهبندی نشده( اسرائیل ـ کمکهای آمریکا :مقدار کمک آمریکا به اسرائیل همزمان با دیدار
سادات از موضوعات نگران کنندهای بود که در  4سپتامبر در مطبوعات اسرائـیلی مـنعکس گـردید.
روزنامههای هاآرتز و داور با ناخشنودی از طرح اسرائیل مبنی بر درخواست کمک  3تا  3/5میلیارد
دالری از آمریکا یاد کردهاند .در بحثی که پیرامون این کمک به وجود آمده بود وزارت امور خارجه اظهار
عدم تمایل نمود .بعضی از مقامات شرکت کننده اظهار داشتهاند بدون ایجاد یک تغییر کلی در سیاست
اقتصادی اسرائیل امکان ندارد در سال  1980و سالهای آتی بتوان از آمریکا تقاضای یک چنین کمک
سنگینی را نمود .روزنامه هاآرتزمینویسد که ”مالیات دهندگان آمریکایی میخواهند بدانند که تا چه حد
باید سطح باالی زندگی غیر طبیعی اسرائیلی را از نظر مالی تأمین کنند“.
 9ـ )محرمانه( ساحل غربی روداردن ـشرکتهای داوطلب :یکی ازاعضای ـکمیته مرکزی منونیتها که
به پروژههای ساحل غربی رود اردن کمک میکند ٬به سرکنسول آمریکا در بیتالمقدس گفت که اسرائیل
به کوششهای خود جهت کاهش دادن اقدامات شرکتهای داوطلب در رابطه با ساحل غربی رود اردن ادامه
میدهد .دولت نظامی به مقامات فلسطینی اجازه مالقات با شرکتها را نداده ٬از معافیت حقوق گمرکی
پروژههای در حال انجام امتناع ورزیده است ٬وتمدید اجازه سکونت موقت یک داوطلب آمریکایی عضو
ـکمیته مرکزی منونیتها را به تعویق انداخته است .بدتر از آن گزارشاتی از فلسطینیان بوده است که یک
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مقام دولت نظامی به آنها گفته بود که ساـکنین یهودی اردوگاهها در دره اردن در مورد پروژههای آبیاری
قطرهای اعراب در دره شکایت نمودهاند ٬بنا به اظهار ساـکنین یهودی اردوگاهها ٬این پروژهها ”عربها را
تشویق میکند که از جایشان تکان نخورند“ .این پروژهها به وسیله ـکمیته مرکزی منونیتهااداره میشود.
 10ـ )محرمانه( اسرائیل ـ نروژ ـ نفت :دبیر کل وزارت خارجه نروژ به یک کارمند سفارت )آمریکا(
در اسلو گفت که وزیر نفت اسرائیل جهت دیداری کوتاه با وزیر انرژی در دهم سپتامبر از اسلو بازدید
خواهد کرد .دبیر کل از سفیر نروژ در اسرائیل برای ترتیب دادن دیدار مستقیم با وزیر انرژی در حالی که
برای هیچ یک از طرفین سودمند نمیتواند باشد ٬ناراحت بود.
 11ـ)طبقهبندی نشده( سادات ـ بازدید ازحیفا :بنا به اظهار رویتر مسافرت دریایی سادات به حیفا در
چهارم سپتامبر با خوشآمدگویی گرم از جانب رئیس جمهور نادون ٬نخستوزیر بگین و گروهی از
شخصیتهای مذهبی و سیاسی اسرائیل همراه بود .سادات و بگین در مورد خود مختاری )الف( فلسطینیان
در ساحل غربی رود اردن و نوار غزه )ب( عقب نشینی اسرائیل از سینا و )ج( وضعیت اعراب غرب
بیتالمقدس گفتگوهایی نمودند.
 12ـ )طبقهبندی نشده( مالقات وایزمن ـ علی :بنا به اظهار رادیو بیتالمقدس وزیر دفاع مصر علی
ـگفت در جریان مالقاتش با وزیر دفاع اسرائیل وایزمن طرحی را برای از میان برداشتن مسئله نظارت بر
سینا بعد از عقب نشینی نیروهای نظامی سازمان ملل ارائه خواهند نمود.
 13ـ )طبقه بندی نشده( آرنز ـ در رابطه با عقب نشینی سینا :رئیس امور خارجی ـکنست و کمیته
امنیتی ٬آرنز در رادیو تلآویو اظهار نمود که بگین در جریان مالقاتش با سادات میبایستی خواستار
امضای قراردادی برای اطمینان از ارسال نفت مصر برای برآوردن نیاز کلی اسرائیل بکند و این قرارداد
حتمًا در رابطه با عقبنشینی اسرائیل از صحرای سینا باشد.
 14ـ )سری( بگین ـ فرستاده رومانی :بنا به اظهارسفارت )آمریکا( درتلآویو نشانههایی وجوددارند
ـکه مالقات پنهانی یک فرستاده رومانی با نخستوزیر )اسرائیل( بگین ٬در اصل یک مالقات اطالعاتی
بوده است .واسیلی پونگان که درسی و یک اوت وارد گردید درباره سفر اخیر چائوشسکو )رئیس جمهور
رومانی( به خاورمیانه بگین را در جریان گذاشت .اجالس به طوری که گزارش گردیده است بعد از امتناع
بگین برای گوش دادن به اظهارات چائوشسکو با عرفات و با انتقاد از بیانیه چـائوشسکو بـه دنـبال
نشستهایش با اسد و عرفات متشنج میشود.
15ـ )محرمانه(اتحادیه عرب :یک مقام تونسی به سفارت )آمریکا( در تونس گفت که شورای اتحادیه
وزرای خارجی عرب یک اجالس معمولی در یازدهم سپتامبر در تونس برگزار خواهند نمود .او گفت که
اجالس کًال اداری خواهد بود و اقدام در مورد سفارشاتی برای تحریم اقتصادی مصر در رابطه با پیشرفت
در مذاـکرات خود مختاری )یا فقدان آن( به تعویق خواهد افتاد .به هر حال یک خبرنگار بی بی سی به
سفارت گفت که از او برای تهیه گزارشی در مورد اجالس وزرای اقتصادی اتحادیه عرب که در چهارم
سپتامبر در تونس آغاز میشود ٬دعوت شده است .یک مقام اتحادیه عرب گفت هدف از برگزاری این
جلسه ٬مطالعه مسئله تحریم برای آماده سازی اجالس یازدهم سپتامبر وزرای خارجه میباشد.
 16ـ )محرمانه( خلیل ـ آمریکا :سفارت )آمریکا( در قاهره گزارش میدهد که خلیل در مصاحبه
اخیرش با رادیو قاهره در مورد تمرکز نقش آمریکا در مذاـکرات صلح تأـکید زیادی منظور داشت .این ٬از
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دید سفارت )آمریکا( در قاهره ٬علیرغم رنجش خاطر سادات و خلیل نسبت به سیاست ابتکاری آمریکا
درباره حقوق فلسطینیها کوششی است که آشکارا به ثبوت میرساند که به هر نوع کدورتی در روابط
آمریکا و مصر خاتمه داده شده است.
 17ـ )محرمانه( مصر ـ انتقاد از عربستان سعودی :در جلساتی که باتعدادی از ناشرین روزنامه برگزار
شده بود به کارمند سفارت )آمریکا( در قاهره گفته شد که ناشران مصری جهت اجتناب از حمله بـه
عربستان سعودی ٬علیرغم این حقیقت که دستورات دولت بیشتر برای اجتناب از چنین حمالتی صریحًا
ملغی نگردیده است ٬احساس مسئولیت نمیکند .ناشران ظاهرًا رویه خود را از انتقاد آشکار سادات از
عربستان سعودی اتخاذ میکنند .به هرحال ٬تعدادی از ناشرین اظهار داشتند که رقابت کنونی با باال رفتن
حمالت در هفتههای اخیر تحمل نخواهد شد.
 18ـ )محرمانه( روابط دو جانبه آمریکا وجمهوری عربی یمن :بنا به اظهار سفارت )آمریکا( در صنعا
در جریان دیدار سفیر با رئیس جمهور )یمن( صالح در دوم سپتامبر ٬صالح جنبههای مختلف برنامه
تسلیحاتی خود با آمریکا را مورد بحث قرارداد و به طور رسمی از وزیر دفاع آمریکا یا معاون وزیر جهت
شرکت درجشنهای روز ملی جمهوری عربی یمن که در روزبیست و ششم سپتامبر برگزار میشود٬دعوت
به عمل آورد .سفیر آنرا برای معاون وزیر دفاع جدید بسیار مطلوب مالحظه میکند تا بتواند جهت اتخاذ
”تحرک جدیدی به کوششهای ما در جهت کمک مستقیم نظامی“ و به عنوان سمبلی از همکاری نظامی
مستقیم جمهوری عربی یمن و آمریکا در این مراسم شرکت کند .دیگر اموری که صالح در جریان گفتگو
اظهار داشت شامل نکات زیر بود:
)الف( صالح مشروعیت منافع سعودی را در برآوردن تسلیحاتش مورد تصدیق قرار داد اما احساس
ـکرد که هنگامی که پول تسلیحات به وسیله عربستان سعودی پرداخت گردید ٬محموله باید مستقیمًا به
جمهوری عربی یمن فرستاده شود.
)ب( صالح میل دارد که در بیست و ششم سپتامبر تمامی اف ـ 5ها و دو فروند سی ـ 130ها و دیگر
وسایل آمریکایی را تا آنجا که مقدور است به نمایش بگذارد) ٬سفارت آمریکا در صنعا احساس میکند
اـگر به هر دلیلی هواپیماها در دسترس نباشد صالح ممکن است از غیبت آن به عنوان یک توجیه برای
برقرار نمودن معامله تسلیحاتی جدید با روسیه استفاده کند(.
 19ـ )طبقهبندی نشده( مصر و مراـکش :بنا به گزارش سفارت آمریکا در قاهره هیئت سپاسگزار از
ـکمک نظامی مصر بااستقبال شدیدمطبوعاتی قاهره در چهارم سپتامبر مواجه شد .اولین محموله تجهیزات
مصر ٬بنا به گزارشات رسیده به مراـکش رسیده است .سردبیر روزنامه اخبارخاطرنشان میسازد که بازدید
شاهزاده عبداهلل از مراـکش برای جلوگیری از تجاوزات مصر و مراـکش است .وی از شاهزاده عبداهلل به
عنوان رهبر مبارزات ”علیه مصر“ یاد کرده و در این اندیشه است که آیا عبداهلل توانسته قذافی را وادار به
ایراد اظهارات تلخ علیه مصر نماید در حالی که زمان کوتاهی قبل تقاضای سقوط رهبر عربستان سعودی
را کرده بود.
 20ـ )طبقهبندی نشده( بمباران لبنان :در چهارم سپتامبر بمبی به دفتر هواپیمایی آلمـان غـربی ـ
لوفتهانزاخسارتی وارد کرد ٬مسئولیت این انفجار را یک گروه ناشناس فلسطینی به عهده گرفته است .در
سه هفته اخیر ٬این چهارمین تأسیسات آلمان غربی است که در آن بمب گذاری شده است .یک فرد
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ناشناس به طور تلفنی با روزنامه النهار سخن گفت و اظهار نمود که در صورت آزاد نشدن زندانیان
فلسطینی در آلمان غربی بمبهای بیشتری کار گذاشته خواهد شد.
 21ـ )طبقهبندی نشده( تظاهرات ضد آمریکایی ـ سیدون :بنا به گزارش رویتر در چهارم سپتامبر ٬در
حدود  2000نفر از تظاهر کنندگان با شعارهای ضد آمریکایی در برابر هیئت در حال بازدید از جنوب
لبنان که مرکب از  20فرد عرب و فرستادگان دیپلماتیک خارجی بود به تظاهرات پرداختند .سفیر دین در
این ازدحام حضور داشت ٬در حالی که تظاهر کنندگان که به طور عمومی از پناهندگان فلسطینی جنوب
لبنان تشکیل شده بودند در شعارهای خود از آمریکا میخواستند که کمکهای خود به اسرائیل را متوقف
ـکرده و جلوی صف آرایی نیروهای لبنانی در شهر طیره را بگیرد.
سند شماره )(48
سری
تاریخ 12 :سپتامبر  1979ـ  21شهریور 58
از :وزارت امور خارجه واشنگتن دی سی به :مجمع گردآوری خالصههای اطالعاتی با اولویت
)پاراـگرافهای  12ـ 1سری میباشد(
موضوع :خالصه اطالعاتی  894ـ  12سپتامبر 1979
 1ـ امکان تغییر در سیاست تشکیل شهرکهای یهودی نشین اسرائیلی :نگرانی اسراییلیها بهخاطر
فرسایش روابط آمریکا و اسرائیل در هفتههای اخیر باعث شده است که انتقاد علیه نحوه اداره امور
خارجی توسط دولت بگین افزایش و شدت بیشتری پیدا کند .و این انتقاد بیش از همه متوجه سیاست
ـکابینه در ایجاد شهرکهای جدید در مناطق پر جمعیت عربی در ساحل غربی رود اردن شده است.
 2ـ استدالل مخالفین این سیاست این است که به این ترتیب به وجهه اسرائیل در افکار عمومی آمریکا
لطمه وارد خواهد شد .این پیام وسیله بازدید کنندگان اسرائیلی که دارای عقاید سیاسی گوناـگون هستند از
آمریکا منتقل گردید ٬و در روزنامههای وابسته به حزب کارگر و نیز روزنامه مستقل هاآرتز منعکس
ـگردید.
 3ـ در حال حاضر ٬در ائتالف موجود مخالفت شدیدی نسبت به ایجاد اردوگاهها به چشم میخورد.
)الف( یادین و نهضت آزادیبخش او از مهمترین مخالفین این سیاست به شمار میآیند.
)ب(دایان و وایزمن این سیاست را که وسیله شارون در کابینه پای گرفته بود بسیار غیر محتاطانه تلقی
میکنند.
)ج( اـکثر لیبرالها نیز همین عقیده را دارند.
)د( آـگودات اسرائیلیها که غیر صهیونیست و بسیار متعصب نیز میباشند ٬اعالم کردهاند که با این
سیاست کابینه بسیار مخالف هستند.
 4ـ در خارج از محدوده ائتالف ٬حزب کارگر از سیاست ایجادشهرک در بخشهای عربی ساحل غربی
رود اردن انتقاد کرده است .با وجود اینکه این حزب طرفدار ایجاد شهرک در دره اردن است ٬ولی اـکثر
اعضاء حزب کارگر حاضرند که سیاست ایجاد شهرکهای جدید در حال حاضر متوقف گردد .رابـین٬
نخستوزیر پیشین نیز در انظار عموم این عمل را گامی بسیار مؤثر خوانده است.
5ــ با این وصف که این همه فشار و محدودیت علیه این سیاست وجود داشته ٬این سؤال پیش میآید
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ـکه چرا در سیاست ایجاد شهرکها در دولت بگین تغییری پیش نیامده است؟ در پاسخ باید گفت که علت
وجود سه عامل بوده است که عبارتند از :شارون ٬هامر ٬بگین.
 6ـ شارون محرک اصلی ایجاد شهرکهای یهودینشین جدید در سرتاسر عمر این دولت بوده است.
”بولدوزر شارون“ از سمت خود به عنوان ریاست کمیته وزارتی درامور شهرکها وتشویقی که بگین از او به
عمل میآورد ٬و روابطی که بین او و شبه نظامیان ـگوش امونیم وجود دارد استفاده کرده ٬کابینه را در برابر
یک امر انجام شده قرار میدهد.
 7ـ موفقیتهای شارون در انجام امور بیشتر مدیون حمایتی است که از طرف هامر اعمال میگردد.
تاـکنون دالیلی مبنی بر ارائه پیشنهاد از طرف هامر جهت ایجاد شهرکهای جدید به دست نیامده ٬لیکن وی
همیشه و در هر فرصتی از شارون حمایت نموده است .علیرغم شخصیت بسیار نیرومند و اراده آهنینش٬
شارون از یک قدرت سیاسی مستقل برخوردار نیست .برخالف او هامر از قدرت زیادی برخوردار است.
و چون رهبر بالمانع حزب مذهبی ملی است هر موقع که اراده کند میتواند به خاطر مسئله ساحل غربی
رود اردن دولت را وادار به سقوط نماید.
 8ـ هامر در سرتاسر مناطق ”یهودیه و سمریه“ به حمایت کافی از ایجاد شهرکهای یهودینشین
برخاسته بود ٬لیکن از زمانی که سمت وزارت آموزش وپرورش را به عهده گرفته بسیار محافظه کار و غیر
قابل پیش بینی شده است .وی گفته است که سیاست توسعه شهرکهای کنونی را به ایجاد شهرکهای جدید
ترجیح میدهند.
 9ـ معذالک ٬در رابطه با پیشنهاداتی که شارون میکند که در اختفا خود هارون آنرا عاقالنه نمیداند
هیچ کاری نمیتواند انجام دهد ٬مگر اینکه از آن حمایت نماید .هامر زندانی سرسپردگیهای دراز مدت
ایدئولوژیک خود میباشد .عالوه بر اینها ٬او نسبت به فشارهایی که از طرف عناصر افراطی درون حزبی؛
و نیز از طرف ـگوش امونیم که در تأسیس آن خود او نیز نقش به سزایی داشته؛ به او اعمال میشود
حساسیت بسیار به خرج میدهد .با این وصف ٬او هر کاری خواهد کرد تا از پیوستن تندروهای افراطی به
حزب دست راستی تأسیس شده ٬وسیله پرفسور یووال نیمان جلوگیری نماید.
 10ـ روابط بین هامروبگین در طی دو سالی که از ائتالف لیکود و  ...میگذرد دستخوش تغییرات
بسیار شده است .لیکن بگین بیشتر از هامر دچار پراـگماتیسم شده است .همکاران هامر در بخش جوانان
حزب مذهبی ملی دیگر به بگین اعتمادی ندارند .این تغییرات در روحیه هامر نیز تأثیر بسیار داشته به
طوری که دیگر حاضر نیست ٬خط بگین را همچون گذشته دنبال کند.
 11ـ بگین نسبت به اصول ایدئولوژیکی و پراـگماتیسم خود دلبستگی بسیار نشان میدهد .مسئله
شهرکها برای بگین به مثابه یکی از اصول ایدئولوژیکی است و نسبت به گفته همکارانش که در او از نظر
ایدئولوژیک فرسایش بسیار پیش آمده حساسیت بسیار نمایان میسازد .در حالی که کاهش مـیزان
محبوبیتش ٬و تورم فزاینده ٬و مشکالت درون کابینهای و درون ائتالفی از نظر سیاسی او را تضعیف کرده٬
از او دیگر نمیتوان انتظار داشت که به آزمایش قدرت خود در حالی که پایگاه پارلمانیش لرزان شده
دست بزند.
 12ـ بگین ممکن است بتواند حمایت کابینه را در متوقف ساختن طرح ایجاد اردوگاههای جدید
ـکسب نماید لیکن) .فیگا( از نظر سیاسی خطراتی را به همراه خواهد داشت .ائتالف ٬پس از استعفای
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شارون نیز خواهدتوانست به کار خودادامه دهد ٬ولی با کنارهـگیری هامر این کار ممکن نخواهد بود .حتی
اـگر هامر کنارهـگیری کند ٬ولی حزب مذهبی ملی را از ائتالف بیرون نکشد ٬ائتالف قبل از گذشت مدت
زمانی یک ضربه مرگبار خواهد خورد.
 13ـ)خیلی محرمانه( بحث اسرائیل ـ ـکنست پیرامون شهرکها :سفارت آمریکا درتل آویو گزارش داد٬
ـکه معاون نخستوزیر ٬یادین ٬از طریق تهدید به کنارهـگیری خود٬توانسته است حق حزب خود را مبنی بر
پژوهش مسئله شهرکها از بگین باز پس بگیرد تا بدین وسیله مسئله را در ـکمیته دفاعی و امور خارجه
ـکنست مطرح نماید .با وجود اینکه بگین مطمئن است که از حمایت کافی درون کمیتهای برخوردار ٬است
ولی قطعًا نتیجه آراء عکس آن را ثابت خواهد کرد) .در صورتی که همه  25عضو کمیته رأی بدهند بگین
خواهد توانست فقط یک رأی به نفع خود بیاورد (.حتی اـگر این کمیته ـکنست نیز از یادین حمایت نمود.
علیه دو شهرک مورد بحث دهد ٬نمیتوان انتظار داشت که توقفی در ایجاد شهرکها به وجود آید ٬چون
معیار را بینظمیهای درونی کمیته مشترک دفاع و شهرکسازی وزارتخانه تصور خواهند کرد.
 14ـ )طبقهبندی نشده( .دیدار دایان از بن :بنا به گزارش رویتر ٬وزیر امور خارجه اسرائیل موشهدایان
به مذاـکرات خود با صدر اعظم آلمان غربی هلموت اشمیت که اظهار داشته بود سیاست بن در قبال
خاورمیانه تغییرناپذیر است ٬پایان داد .سخنان اخیر صدراعظم آلمان را به عنوان مبارزه علیه انتقاداتی که
توسط اسرائیل مبنی بر ارتباط ما بین آلمان و ساف شده ٬به حساب میآورند .در سخنانی که دایان در 10
سپتامبر در یک ضیافت شام ایراد کرد گفت بن از حقوق و خود مختاری فلسطینیان بحث به میان میآورد
در حالی که درباره این فرضیه نه در قرارداد ـکمپ دیوید و نه در بیانیههای  EESسخنی به میان آورده نشده
است .در ادامه دایان گفت که ما بین طرفین حس اعتمادی به وجود آمده است٬لیکن منابع آـگاه گفتهاند که
علیرغم یک ٬چنین ادعاهایی هنوز اشکاالت متعددی خود نمایی میکند که عبارتند از اصرار آلمان
درباره حقوق و خود مختاری فلسطینیها ٬انتقاد از ایجاد شهرکهای اسرائیلی در مناطق اشغالی ٬و نقش
اسرائیل در لبنان .در پایان سخنانش در یک مصاحبه مطبوعاتی ٬دایان گفت که ایجاد یک کشور فلسطینی
در چهارچوب راه حل خاورمیانهای برای اسرائیل اصوًال امکانپذیر نیست.
15ـ )طبقهبندی نشده( عراق و عربستان سعودی سیاست نفتی خود را تغییر میدهند :بنا به گزارش
یک مقاله تحقیقی اقتصادی خاور میانه ٬دولت عراق به بسیاری از مشتریان نفتی خود اطالع داده است که
قراردادهایشان در پایان سال مختوم اعالم خواهد شد تا شرایط جدید که عبارت است از ”مطابقت“ با
قانون عراق ٬شامل قوانین تحریمی ٬و تضمین اینکه نفت به کشورهایی از قبیل اسرائیل ٬مصر ٬آفریقای
جنوبی و رودزیا اصوًال نه فرستاده شود و نه از طریق آنها منتقل گردد ٬مطرح گردد .بنا به گزارش همین
نشریه تنها کمپانیهایی که بیشتر ضرر خواهند کرد ٬کمپانیهای آمریکایی هستند که نخواهند تـوانست
قرارداد تحریم اسرائیل را امضاء نماید .بنا به همین گزارش کمپانیهایی که این اطالعیه را دریافت داشتهاند
عبارتند از شل ٬بریتیش پترولیوم ٬گلف اویل ٬اـکسون ٬و احتماًال آموکو .در صورتی که راهحلی برای این
مسئله یافته شود حدود  300/000تا  400/000بشکه در روز به جای دیگر صادر خواهد شد.
شیخ احمد زکی یمانی در یک مصاحبه با رادیوی دانمارک گفته است که ممکن است افزایش کمی در
بهای نفت به وجود آید .وی نیز با نظریه ایجاد ناظر بر شرکتهای نفتی که منافع غیر قانونی کسب میکنند٬
موافق است و امیدوار است که تصمیماتی که در کنفرانس صنعتی توکیو اتخاذ شده به مرحله اجرا گذارده
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شود.
 16ـ )طبقهبندی نشده( علی حمدی الجمال میمیرد:
علی حمدی الجمال ریاست هیئت سردبیران االهرام ٬بهترین روزنامه قاهره در دهم سپتامبر در هتل
خود در واشنگتن جان سپرد .الجمال به اینجا آمده بود تا پیرامون دیدار معاون رئیس جمهور مصر حسنی
مبارک از آمریکا گزارشی تهیه نماید.
 17ـ )محرمانه( اجالس اتحادیه عرب به  18سپتامبر موکول گردید:
سفارت آمریکا در تونس گزارش میدهد که بنا به تقاضای عربستان سعودی کنفرانس وزرای امور
خارجه اتحادیه عرب در تونس به  18سپتامبر موکول شده است .بنا به گزارش دیگری از رویتر رنه مواد٬
فرستاده رئیس جمهور لبنان الیاس سرکیس سرگرم دیدار از پایتختهای عربی است تا مقدمات تشکیل
اجالسی را در رابطه با وضع رو به زوال جنوب لبنان فراهم آورد .بنا به گزارشات رسیده ٬در اجالس
اتحادیه عرب گزارشی به وسیله اتحادیه ارائه خواهد شد تا منشور اتحادیه اصالح گردد.
 18ـ )محرمانه( لبنان  /ارمنیها و دست راستیها برخورد پیدا میکنند:
بنا به گزارشهای رسیده گشتیهای شبه نظامی دست راستی با تفنگداران ارمنی حومه مسیحی در
شرق بیروت درتاریخ 10سپتامبردست به مبارزه بایکدیگرزدند .گزارش حاـکی از آن است که بین یک تا
سه نفر کشته و  5تا  10نفر زخمی نتیجه این نبرد بوده است.
 19ـ )طبقهبندی نشده( الفتح و آلمان غربی:
پس از بمب گذاریهایی متعدد در بیروت در تأسیسات آلمانی به وسیله یک گروه فلسطینی چریکی
ناشناس ٬سازمان فتح به حراست  24ساعته از سفارت آلمان دست زده است .این سازمان همچنین اعالم
ـکرده است که هر کسی را که هوس حمله به تأسیسات آلمانی در بیروت را داشته باشد ٬تنبیه خواهد کرد.
 20ـ )محرمانه( اصرار در مراجعت بانکدار مشهور غربی:
رئیس دانشگاه دیرزیت در ساحل غربی رود اردن به سرکنسولگری آمریکا در اورشلیم گفت که
دانشگاه در تالش است تا اجازه مراجعت هناناصر را از وزیر دفاع وایزمن بگیرد ٬تا او بتواند به انجام
وظایف خود بپردازد .بنا به گفته برامکی ٬ناصر در زمانی که در تبعید در عمان به سر میبرد ٬از سیاست
ونس
ساف کنارهـگیری کرده بود.
سند شماره )(49
سری
تاریخ 18 :سپتامبر  1979ـ  27شهریور 58
از :وزارت امور خارجه واشنگتن دی ـ سی به :مجمع گردآوری خالصههای اطالعاتی ـ با اولویت
)پاراـگرافهای  5ـ  1محرمانه است(
موضوع :خالصه اطالعاتی  898ـ  18سپتامبر 1979
 1ـ عکسالعملهای نخستین علیه خرید زمینهای خصوصی توسط اسرائیل در سرزمینهای اشغالی:
تصمیم کابینه اسرائیل که شهروندان و مؤسسات اسرائیلی را در خرید زمین در ساحل غربی رود اردن و
نوار غزه مجاز و آزاد دانسته باعث شگفتی بسیار گردید .بنا به گزارش رادیو اورشلیم ٬این پیشنهاد به
وسیله نخستوزیر بگین تسلیم کابینه شد ٬که درابتدا از طرف وزیردفاع وایزمن پیشنهاد شده بود ٬و بعدها
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مشاور قانونی دولت آن را اصالح نمود .گزارشگر رادیو گفت کمیته وزارتی شورای امنیت این کشور
مسئولیت اجرای این تصمیم را به عهده دارد.
 2ـ منشی کابینه آریه نااور این تصمیم دولت را وسیلهای برای پایان دادن به ”تبعیضی“ که برای
یهودیان قائل میشوند ٬میداند .نااور این شایعه را که تصویب این تصمیم را به دنبال فشار تحمیل شده
توسط کوش امونیم در چند اجالس اخیر با نخستوزیر میداند ٬شدیدًا تکذیب نمود .ناور خاطرنشان
ساخت که لیکود در دو سال پیش قول داده بود که این تصمیم را به مرحله اجرا بگذارد و اـکنون زمان وفای
به عهد لیکود فرا رسیده بود .با این حال وی خاطرنشان ساخت که یهودیانی که زمین خریداری میکنند
بدون کسب اجازه از دولت نظامی نمیتوانند در آنها زندگی کنند.
 3ـ یک منبع دولت به خبرگزاری رویتر گفت که به نظر او اولین مرحله اجرای این قانون ٬خرید
زمینهای اطراف اردوگاهها خواهد بود.
 4ـ عکسالعمل اعراب جهان :در جهان عرب عکسالعمل شدیدی علیه این تصمیم به وقوع پیوست:
)الف( شهرداران شهرهای مهم مسیحی سه شهر بتلهام ٬بیت جالله ٬و بیت ساهور این تصمیم دولت
اسرائیل را محکوم کردند .فریج شهردار شهر بتلهام به خبرنگاران گفت ٬که این عمل نتایج بسیار خطیری را
بهدنبال خواهد داشت” ٬چون دولت اسرائیل قبل از پایان مذاـکرات با مدیریت محلی به نحوی این تصمیم
خود را سریعًا به مرحله اجرا در خواهد آورد“..
)ب( شورای شهرداری شهر غزه اجالس خاصی در  17سپتامبر تشکیل داده بود و پس از آن گزارش
داد که نامههایی در اعتراض به سه طرف قرارداد ـکمپ دیوید فرستاده است .آنها این تصمیم را مانع ایجاد
صلح در خاورمیانه دانسته اظهار داشتهاند که این گام به این علت برداشته شده است ٬تا ـگوش آمونیم
آزادانه بتواند فعالیت خود را در تشکیل شهرکها دنبال نماید.
)ج( رادیو عمان به نقل از یک روزنامه اردنی گفت که اساس اتخاذ این تصمیم طرح بگین بوده است که
براساس طرح ـکمپ دیوید به وجود آمده بود.وی گفته است که ”تکذیبهایی که ازطرف قاهره وواشنگتن
میشود تنها برای پنهان کردن حقیقت موضوع از چشم اعراب است “.روزنامه الدسـتور خـاطرنشان
ساخت که درست در زمان سالگرد ـکمپ دیوید این تصمیم به مرحله اجرا گذاشته شده و از طرف دیگر
ـکارتر از همه سران عربی خواسته است که در واقعیت بخشیدن به مراحل صلح شرکت جویند.
)د( بنا به گزارش رسیده از منا ٬یک سخنگوی وزارت خارجه مصر این تصمیم را در تضاد با موافقت
نامههای ـکمپ دیوید میدانسته ٬آن را تالشی در جهت تغییر نتایج مذاـکرات خود مختاری ٬خوانده است.
وی گفته است” :این تصمیم موانع جدی و بیشتری ایجاد کرده ..راه رسیدن به یک راه حل همه جانبه و
عادالنه را مسدود میکند و اینکه اسرائیل یکی از مفاد ـکمپ دیوید که همانا به رسمیت شناختن حقوق
فلسطینیان است را محترم خواهد شمرد یا نه مورد سؤال قرار میدهد“.
 5ـ عکسالعملهای اسرائیل :عکسالعمل درون اسرائیل نسبت به این مسئله متفاوت لیکن مثبت
بوده است:
)الف( اورشلیم پست خاطرنشان ساخت که چند تن وکال این تصمیم را مطابق قوانین بینالمـللی
شناختهاند .دیگر وکال در این زمینه گفتهاند که در صورتی که خرید این زمینها وضعیت سرزمینهای اشغالی
را تغییر بدهد مغایر با مفاد قوانین ژنو خواهد بود.
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)ب( هامتزوف گفته است که به این تصمیم نباید به عنوان یک حرکت سیاسی نگاه کرد ٬بلکه باید آنرا
در جهت اجراء یکی از قوانین اردنی که هنوز به قوت خود باقی است٬نگریست.وی درادامه ازاینکه مدتی
چنین طوالنی گذشت تا این قانون به مرحله اجرا در آید بسیار اظهار تأسف کرد.
)ج(یدیوت آهارونوت در سر مقاله خود چنین اظهار داشت” :ما دارای استعداد انجام کارها در زمان
نامناسب میباشیم “.این روزنامه در ادامه نوشته است که دیر به اجرا درآمدن این تصمیم بهتر از هرگز به
اجرا در نیامدن آن است ٬زیرا در این صورت منع یهودیان از خرید زمین در ”اسرائیل بزرگ“ میتوانست
یک ”بیحیثیتی عظیم“ به بار آورد.
 6ـ)طبقهبندی نشده( گزارش مطبوعات اسرائیل درباره تفرقه حکومتی ”در اسرائیل ـ م( :در سر مقاله
هاآرتز٬یوزی بنزیمان بگین را این طورتوصیف میکند” :بگین بسیارتودار وافسرده شده است ...و ظاهرًا
سعی دارد خود را از محیط اطرافش دور نگه دارد که خود عکسیالعملی است در برابر آنچه در اطرافش
دور نگاهدارد که خود عکسالعملی است در برابر آنچه که در اطرافش اتفاق میافتد “.وی در ادامه
میگوید” :بگین ضعف بسیاروحشتناـکی راازخود نشان میدهد / ٬تا آنجا که پرزیدنت سادات نیز وضع به
خصوص او را درک کرده است “.در دنباله صحبت بنزیمان از ”بوی تعفن در دولت“ میگوید ”بسیاری از
وزرای کابینه طوری عمل میکند که گویا در لبه پرتگاه و سقوط قرارگرفتهاند ٬که این خود اثبات کننده این
تئوری است که عوامل مخرب درونی ٬بسیار قویتر از عناصر به اتحاد کشاننده الینفک آنها در منافع
مشترکشان برای بر سر قدرت ماندن است” .یکی از مفسرین یدیوت نیز اظهار داشته است “:این دیگر آن
ـکابینهای نیست که فقط از کار افتاده باشد ٬لیکن در آن همه اعضاء تصمیم شدیدی برای خودکشی جمعی
ـگرفتهاند“.
یکی دیگر از مفسرین یدیوت اظهار میدارد که” :دولت کنونی بیش از هر دولت دیگری محبوبیت
خود را از دست میدهد ...اصًال به هیچ وجه احساس شرم نمیکند ...و صحنه بیآبروییهای فاحشی شده
ـکه همانا نشانه عدم وجود روح در الشههاست(....
 7ـ )طبقهبندی نشده( ـکاسیگین موافقتنامه را مورد حمله قرار میدهد :بنا به گزارش رویتر در دیدار
نخستوزیر شوروی ـکاسیگین ازجمهوری دموکراتیک خلق یمن وی موافقت نامه میان مصر و اسرائیل را
به عنوان مانعی در راه رسیدن به یکبه عنوان مانعی در راه رسیدن به یک راه حل همه جانبه در خاورمیانه
مورد حمله قرارداد.
 8ـ )طبقهبندی نشده( بازدید اشتراوس:
یکی از مطبوعات اسرائیلی نکاتی را که وسیله سفیر اشتراوس در کنفرانس مطبوعاتی  12سپتامبر
بیان شده ٬به عنوان عدم اصرار دولت آمریکا در آغاز مذاـکرات پیرامون خود مختاری فلسطین تعبیر و
تفسیر میکند .از طرف سفیر اشتراوش نقل قول شده است که آمریکا در نظر ندارد در حالی که مذاـکرات
مصر و اسرائیل با مشکالت بسیار روبرو شده است ٬راه حلی را تحمیل کند.
9ـ )طبقهبندی نشده( گزارش پیرامون وضع بد جسمانی بگین تکذیب گردید .مشاور مطبوعاتی بگین
در مصاحبهای که با رادیو اورشلیم داشت ٬گزارش به چاپ رسیده در مجله تایم را مبنی بر اینکه سه دکتر
غیر اسرائیلی به بگین توصیه کردهاند که بیش از سه ساعت در روز کار نکند را تکذیب نمود .مشاور بگین
ـگفت که نخستوزیر از ساعت  8تا ظهر و از ساعت  4بعد از ظهر تا شامگاه هر روز به کار مشغول و این
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برنامه کاری او از زمانی که برنامه کار تمام وقتش را آغاز کرده است ٬میباشد.
 10ـ )طبقهبندی نشده( گزارشهای دیگر پیرامون مسائل لیتانی :بنا به گزارش رویتر ٬یکی از اعضاء
چپی ـکنست در  17سپتامبر اظهار داشته است که شکنجه و کشتار چهار غیر نظامی لبنانی به دست یک
افسر اسرائیلی تنها واقعه از این نوع نمیباشد ٬لیکن از تشریح جزئیات بیشتر خودداری نمود .ژنرال ایتان
ـکه به وسیله ـکنست به علت تخفیف محکومیت نظامی مذکور به دو سال زندان محکوم شده است در یک
مصاحبه مطبوعاتی با معاریو در  17سپتامبر گفت که وی تصمیم ندارد از پست خود کنارهـگیری نماید و
دیگر اینکه افسر مذکور تنها بوده و در موقعیتی قرار داشته که برای دفاع از جان خود مجبور به انجام این
ـکار شده است .در  17سپتامبر روزنامه هاآرتز نیز اظهار داشت که ”پیرامون صحت داستان نمیتوان شک
ـکرد“ و دیگر اینکه مردم اسرائیل حق دارند چنین افسر نظامی داشته باشند که در برابر جنایتکاران جانب
احتیاط را از دست نمیدهد و با انکار حقیقت سعی در دفاع از خود نمینماید “.معاریو گفت که ایتان باید
برای مردم اسرائیل گزارشی کامل و رک و راست تهیه نماید.
 11ـ )سری( اسد در اختفا :بنا به گزارش سفارت آمریکا در دمشق حافظ اسد به طرز عجیبی از انظار
عموم پنهان گشته ٬و پس از بازگشت از کنفرانس غیرمتعهدها در  9سپتامبر تنها یک بار در انظار عموم
ظاهر گشته است .سفارتخانه معتقد است که حافظ اسد ممکن است پس از شورشهای  12سپتامبر التاـکیا
رفته و هنوز هم در آنجا باشد .عالوه برای نها ٬فقدان گزارش مطبوعات پیرامون فعالیت دیگر رهبران
سیاسی میتواند حاـکی از آن باشد که حافظ اسد در جایی به تعمق مشغول است تاتغییراتی در کابینهاش به
وجود آورده و کابینه جدیدی را ایجاد نماید.
 12ـ )خیلی محرمانه( خسارات وارده در التاـکیا مورد اغراق قرار گرفته لیکن شهر نا آرام است:
سفارت آمریکا در دمشق گزارش میدهد که در شهر التاـکیا به دنبال اغتشاشی که اخیرًا به وجود آمد
خسارات چندانی مشاهده نمیشود ٬لیکن شهروندان این شهر از وضعیت شهرداری و مقامات امنیتی به
علت اینکه نتوانسته بودند خشونت را تحت کنترل در آورند ٬بسیار خشمگین شدهاند.
 13ـ )طبقهبندی نشده( عراق خواستار برگزاری کنفرانس اوپک در بغداد شده است :بنا به گزارش
رادیو بغداد ٬عراق در  17سپتامبر از سران دولتهای عضو اوپک خواستارتشکیل یک اجالس فوری اوپک
در نیمه دوم  1980در بغداد شده است )این زمان با بیستمین سالگرد تأسیس اوپک مصادف میباشد(.
منبع تأـکید کرده است که این اجالس مسائل متعدد بینالمللی چون مسئله انرژی ٬و نظام اقتصاد جهانی را
مورد بحث و تبادل نظر قرار خواهد داد به این امید که به یک راه حل با ثبات برای آینده دست یافته منافع
اوپک و دیگر کشورهای در حال توسعه را بیشتر حفظ و حراست نماید.
 14ـ )خیلی محرمانه( مصر :مسائل بخش نفتی :سفارت آمریکا در قاهره ٬در حالی که تخمین خود را
پیرامون تولید نفت مصر در سال  1979خاطرنشان میسازد میگوید که عوارضی که عاید مصر از طریق
تولید نفت میگردد .بالغ بر یک میلیارد دالراز محل فروش  150/000بشکه از  530/000بشکه تولیدی
در روزمیشود .فروش نفت خام کنونی از طریق خلیج سوئز بسیار ناچیز است و نرخ هر بشکه در بازار به
 32/50دالر میرسد .تقاضای مصرف کنندگان مقاصد کمپانی نفتی مصری را بر سر دو راهی قرار داده
است که آیا قیمت تعیین شده را از مشتریان خود دریافت دارد و یا اینکه در صورتی که شرکتهای سهامدار
مصر چون آموکو از پرداخت بیش از  22دالر تعیین شده امتناع ورزند چه کند .مذاـکرات با اسرائیل
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پیرامون خروج از منطقه نفتی آلما بنا به گزارش مذاـکرهـکننده اصلی التور با رضایت به پیش میرود .این
منطقه یا در  25یا در  26نوامبر تحویل داده خواهد شد .اسرائیل اصرار دارد که بیش از بشکهای  25دالر
به محمولهای که سادات قول دادن آن را به اسرائیل در ماه دسامبر داده ٬نخواهدپرداخت .بعضی از دالالن
در حال حاضر مشغول آماده کردن این محموله نفتی میباشند.
15ـ )محرمانه( کمونیستهای مصری آزاد گردیدند :سفارت آمریکا در قاهره به نقل از یک روزنامه
محلی گزارش داد که دادگاه عالی دولتی امنیتی دستور آزادی فوری  55عضو حزب کمونیست مصر را که
در ماه اوت دستگیر شده بودند و اتهامشان این بود که در تماس با عناصر خارجی دشمن بوده و نیز در
سازمانهای خرابکاری عضویت داشتهاند ٬صادر نمود .این گروه شامل  38نفری است که قبًال به قید
ضمانت آزاد شده بودند .ظاهرًا پرزیدنت سادات در طول  15روز بعد از صدور این دستور که دستگیر
شدگان در حالت توقیف به سرخواهند برد ٬حق خواهد داشت پرونده آنها را جهت بررسی بیشتر به دادگاه
ارجاع دهد.
 16ـ )طبقهبندی نشده( رهبراخوانالمسلمین کشته شد :بنا به گزارش رویتر ٬عبدالستار الزعیم ٬رهبر
سرشناس گروه اخوانالمسلمین در سوریه ٬در برخوردی که با پلیس گشتی نظامی داشت به قتل رسید.
وی به اتهام دست داشتن در قتلهای متعدد و نیز درگیر بودن در کشتار  50عضو نظامی در ماه ژوئن در شهر
آلپو تحت تعقیب بود.
 17ـ )طبقهبندی نشده( رهبران کنفرانس مسیحیان جنوب با عرفات مالقات مینمایند:
بنا به گزارش رویتر ٬گروهی از رهبران سیاهپوست ـکنفرانس رهبری مسیحیان جنوب لبنان در 17
سپتامبر برای مالقات با عرفات به بیروت میروند .اعضای این گروه عبارتند از :ـکشیش جوزف لوری
ریاست ـکنفرانس رهبری مسیحیان جنوب لبنان ٬والتر فونتروی ٬دکتر کلودیانگ از دیترویت ٬و دکتر ران
واترز ٬و یکی از اعضای دانشگاهی دانشگاه هاروارد .دکتر لوری گفت که این سفر براساس عالقه عرفات
در بررسی پیشنهادات ـکنفرانس رهبری مسیحیان جنوب لبنان که در مالقات با ترز ناظر ساف در سازمان
ملل مطرح شده بود ٬صورت گرفته است که شامل به رسمیت شناختن اسرائیل توسط ساف ٬به رسمیت
شناختن حقوق فلسطینیان توسط اسـرائـیل و تـوافـق هـر دو طـرف در مـحکوم نـمودن خشـونت
ونس
میباشد.
سند شماره )(50
سری
تاریخ 19 :سپتامبر  1979ـ  28شهریور 1358
از :وزارت امور خارجه ـ واشنگتن دی ـ سیبه :مجمع گردآوری خالصههای اطالعاتی ـ با اولویت
هشدار :شامل منابع و شیوههای حساس اطالعاتی است ـ غیر قابل رؤیت برای بیگانگان
)پاراـگرافهای  9ـ 1سری  /غیر قابل رؤیت برای بیگانگان است(.
موضوع :خالصه اطالعاتی  899ـ  19سپتامبر 1979
 1ـ عواقب خرید زمینهای غزه و نوار غربی رود اردن به وسیله اسرائیل :صرف نظر از عواقب قانونی و
قضایی ٬تصمیم اعطای اجازه خرید زمینهای نوار غربی و غزه به اسرائیلیها و سازمانهای اسرائیلی احتمال
این رادارد که یک اثر عمیق روحی روی اعراب فلسطینی این مناطق داشته باشد .عالوه بر این ممکن است
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در موضع آنها که معتقدند اعراب باید میانه رو باشند تغییری ایجاد کند .مهمترین مسئله برای فلسطینیها
زمین و آب میباشد.توافق بر سر این مسائل در گفتگو بر سر مسئله خود مختاری یک عامل خیلی مهمی
است که احتماًال بر فلسطینیانی که در محلهای اشغال شده زندگی میکنند و درصدد هستند که به همکاری
و دوستی با سازمان آزادیبخش فلسطین و هاشمیها برای شرکت آنها در به وجود آوردن یک قدرت خود
مختار رو آورند ٬تأثیر جدی میگذارد.
 2ـ تأثیرهای عملی این تصمیم هنوز نامعلوم است و فقط در ماههای آینده روشن خواهد شد .یک
روزنامه نگار معروف اسرائیلی که در مسئله ایجاد آبادیهای یهودی نشین تخصص دارد ٬به سفارتخانه
آمریکا در تل آویو گفت که او انتظار این را دارد که این تصمیم مقداری عواقب عملی به دنبال داشته باشد.
او اظهار داشت که بسیاری از اراضی که اـکنون میتوان خریداری کرد قبًال به طور غیر قانونی خریداری
شده است .به عالوه او این چنین نتیجهـگیری میکند که با توجه به مجازات اعدام در اردن برای یک چنین
فروشهایی و احتمال اعمال تالفی جویانه توسط سازمان آزادیبخش فلسطین٬فلسطینیها به شدت جلوی
این گونه معامالت را خواهند گرفت.
 3ـ یک روزنامه نگار دیگر اسرائیلی اظهارنظر کرده است که تعدادی از اعراب ساـکن این مناطق کامًال
راضی به فروش زمین به افراد اسرائیلی ٬هستند ٬ولی آنها نمیخواهند که طرف معامله شان یک سازمان
ایجاد کننده شهرکهای یهودی نشین باشد ٬زیرا که در آن صورت موضوع به یک مسئله ”سیاسی“ تبدیل
خواهد شد .او همچنین یادآور شد که اـگر ثبت اراضی مذکور بر طبق قوانین ثبت در کشور اردن انجام
میگرفت ٬دیگر مشکلی به وجود نمیآمد .او این چنین نتیجهـگیری میکند که تصمیم باال مورد آزمایش
قرار میگیرد تا ببینند که پروسه ثبت در عمل چگونه به اجرا در میآید.
 4ـ اـگر چه این گونه آینده نگریهاابتدایی هستند و ممکن است خیلی دلگرم کننده باشد ٬ولی طرفداران
اسکان یهودیان در مناطق مذکور ٬مانند شارون و ـگوش آمونیم ٬در آینده بر سر این مسئله کارخواهند کرد
تا به تصمیمات جدید جامه عمل بپوشاند این موضوع راه را برای فعالیتهای اسکانی هموار نماید) .دولت
اسرائیل راههایی را پیدا کرده است تا زمینهای الزم برای ایجاد آبادیهای جدید را به دست آورد ٬و این
مسئله علیرغم اعتراضات دادگاه و موانع ٬دیگر ادامه دارد(.
5ــ قانون در اطراف اورشلیم قدیم دارای اهمیت بیشتری است .حتی قبل از تصمیم جدید ٬بیشتر
خریدهای غیرقانونی که انجام پذیرفته بود احتمال داده میشود که در این نقطه ٬اغلب به وسیله مقامات
عالی دولتی و مقاطعهـکاران بزرگ که خیال احتکار زمین راداشتهاند ٬به وقوع پیوسته باشد .قیمت زمین در
این محلها شدیدًا رو به افزایش است .یک محرک دیگر برای خریدهای خصوصی در این منطقه شمار
حائز اهمیت اعراب مهاجر از اورشلیم و اطراف آن است که به غرب مهاجرت کردهاند ٬ولی هنوز زمین
دارند .خیلی از آنها دلواپس هستند که ادعایشان قابل قبول نخواهد بود و ممکن است مجبور به فروش
زمینهایشان شوند .در همین حال در آئین نامه سرمایه ملی یهودیان این موضوع وجوددارد که به محض به
وجود آمدن موقعیت میتوان در ”ارتز اسرائیل“ زمین خریداری نمود.
 6ـ اعراب مناطق دیگر ممکن است به فروش مایل نباشند ٬ولی اـگر آنها احساس کنند که باالخره از
آنها سلب مالکیت خواهد شد ٬میتوان آنها را ترغیب به آن کار نمود.
پیشنهادات تهدید کننده مبنی بر سلب مالکیت تاـکنون به وقوع پیوسته است .طرفداران ایجاد شهرکها
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به خصوص اـگر با مقامات دولتی نیز دوستی داشته باشند ٬ممکن است بتوانند اعراب را ترسانده و آنها را
نسبت به فروش راغب سازند .همان طوری که اعرابی که مالکیت زمینهای بزرگ را دراختیار دارند زمانی
ـکه میبینند قطعه زمینی تنها به ”دالیل امنیتی“ یا با عنوان ”زمینهای دولتی“ سیم خاردار کشی شده است
مطمئنًا منطق این غصب را و اینکه آیا فرصتی برای تالفی خواهد ماند مورد سؤال قرار خواهند داد.
 7ـ یک سؤال پاسخ داده نشده دیگر این است که بر طبق تصمیم جدید چگونه با زمینهایی که قبًال
بهطور غیر قانونی به وسیله اسرائیلیها خریداری شده رفتار خواهد شد .این افراد حاال سعی خواهند کرد
ـکه آشکارازمینهایشان را به ثبت برسانند.حتی برخی از این نمونه ادعاها در دادگاههاوجوددارد که بعضی
از اعرابی که مالکیت آنها معتبر نیست با وکالتنامه قالبی زمین را به خریداران اسرائیلی فروختهاند
 8ـ به عالوه صندوق اندوخته ملی یهودیان و بعضی اتباع خصوصی تا قبل از سال  1948مقدار
 32/000جریب زمین در کرانه غربی در اختیار داشتند .مقامات مسئول زمین در اسرائیل بر این زمینها
نظارت دارند ٬بیشتر آن تاـکنون به اعراب اجاره داده شده است .اـگر صندوق اندوخته ملی یهودیان یا
مالکان خصوصی دوباره ادعای حقوقشان را بکنند و تقاضای نظارت بر زمینها را داشته باشند ٬ایـن
موضوع ممکن است بین آنها و اعراب مستاجر ایجاد اشکال و دعوا بکند.
 9ـ باالخره تصمیمات مورد نظر امکان این را به وجود میآورد که اعراب اسرائیل برای خرید زمینها یا
از طریق اعرابی که خارج از سرزمینهای اشغالی هستند و منافعشان در ارتباط با این تصمیمات است یا به
وسیله گروههای یهودی که خیال فعالیت اسکانی در این مناطق دارند ٬به عنوان یک وسیله مورد استفاده
قرار گیرند.
 10ـ )طبقهبندی نشده( دایان تقاضا دارد که به عنوان ریاست یک هیئت نمایندگی به آمریکا بیاید :بنا
به گزارش روزنامه داور ٬دایان تقاضا کرده است که در رأس هیئتی برای بحث و گفتگو پیرامون نظارت بر
صحرای سینا به عنوان تنها شرطش برای سفر به آمریکا به آنجا بیاید قبًال ٬دایان خواسته بود که او را از
انجام این سفر باین بهانه که وایزمن خود میتواند مذاـکرات را دنبال کند ٬معذور دارند.
 11ـ )طبقهبندی نشده( پرز به سازمان آزادیبخش فلسطین حمله میکند :بنا به گزارش آسوشیتدپرس
شیمون پرز در یک سخنرانی که به دعوت اتحادیه سیاسی دانشگاه ییل در تاریخ  17سپتامبر انجام داد به
سازمان آزادیبخش فلسطین به طور کلی حمله نمود .او سازمان آزادیبخش فلسطین را متهم نمود که هرگز
دنبالهرویک سیاست میانه رو نبوده است و حتی کوچکترین شانسی برای اینکه این سازمان بتواند دولت و
سیاست خود را تغییر دهد ٬وجود ندارد .پرز اضافه میکند که به محض از بین رفتن خـطر سـازمان
آزادیبخش فلسطین ٬فلسطینیها حق آن را خواهند داشت که آینده خودشان را به دست گیرند.“.
 12ـ )طبقهبندی نشده( اسرائیل به تصمیم مبنی بر تحریم فروش سالح به آفریقای جنوبی احترام
میگذارد :گزارشات آمریکا و سازمان ملل اشاره بر این مطلب دارد که یک هیئت اعزامی اسرائیلی به
سازمان ملل به کمیته تحریم فروش سالح گفت که اسرائیل قطعنامه شماره  418شورای امنیت که در سال
 1977به تصویب رسیده است رامیپذیرد و بر طبق آن برای آفریقای جنوبی نه سالح و نه مواد مربوط به
آن که شامل فروش و انتقال اسلحه و مهمات ٬وسایط نقلیه نظامی و وسایل نظامی است٬تهیه نخواهد کرد.
 13ـ )محرمانه( سعودیها نگران اتحاد دو یمن میباشند .سفارتخانه ما در جده گزارش میدهد که
ـگرداننده امور وزارت امور خارجه عرب اسماعیل شورا در تاریخ  17سپتامبر به کنسول سیاسی گفت که
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هدف مالقات نخستوزیر جمهوری عربی یمن و معاونش از عربستان سعودی در تاریخ  11سپتامبر این
بود که مقامات سعودی را از این موضوع با اطالع بکنند که صالح در نظر دارد که پیشنهاد برگزاری یک
مالقات با عبدالفتاح اسماعیل را بپذیرد .شورا گفت که ولیعهد سعودی میخواهد در تاریخ  17سپتامبر که
روز برگزاری این مالقات است به صنعا برود تا اتحاد بین دو یمن را بررسی و مورد گفتگو قرار دهد و
همچنین درمورد تحویل سالح به جمهوری عربی یمن ازاروپای شرقی بحث و تبادل نظر نماید .شورا فکر
میکند که صالح با این مالقات موافق میباشد ٬زیرا اواز آن ترس دارد که اـگر این قدم را به طرف یک اتحاد
برندارد از جانب جمهوری دمکراتیک خلق یمن مورد حمله قرار گیرد .مقامات سعودی نسبت به اطمینان
خاطری که در مورد اتحاد و پیروی از آن به سعودیها میداد ٬چندان خوش بین نیستند.
 14ـ )طبقهبندی نشده( تصحیح ”بمب“ سفارتخانه جمهوری عربی یمن :سفارتخانه در صنعا گزارش
داد که بستهای که دوشنبه به سفارتخانه تحویل داده شده با یک بسته حاوی بمب اشتباه شده بود.
 15ـ )طبقهبندی نشده( عمان و امارات متحده عربی به توافق مرزی رسیدند :بر طبق خبرگزاری قطر
معاون وزارت امور خارجه عمان اظهار داشت که امارات متحده عربی و عمان به یک قرارداد مشترک بر
سر اختالفات مرزی بین دو کشور رسیدند و قرار داد در آینده نزدیک اعالم خواهد شد.
 16ـ )محرمانه( حوص بر سرمسئله عقب نشینی سازمان آزادی بخش فلسطین:نخستوزیر الحوص
در تاریخ  14سپتامبر به سفیر آمریکا دین گفت که او اخیرًا مذاـکرهای با صالح خلف ابوایاذ داشته است و
در نتیجه این مالقات متقاعد شده است که سازمان آزادیبخش فلسطین این موضوع را قبول کرده که
نیروهای مسلح لبنان مسئولیت بیشتری ٬در جنوب لبنان به عهده بگیرند ٬به شرط اینکه منافع فلسطینیها
نیز در نظر گرفته شود .خلف به الحوص گفت که صف آرایی سربازان لبنانی در جنوب به یک توافقنامه
سیاسی بین دولت لبنان ٬گروههای مختلف لبنانی سازمان آزادیبخش فلسطین ٬و نیروهای سوریه نیاز
ونس
دارد.
سند شماره )(51

خیلی محرمانه
تاریخ :سپتامبر  79ـ  30شهریور 58
از :وزارت امور خارجه واشنگتن دی ـ سی به :مجمع گردآوری خالصههای اطالعاتی ـ با اولویت
هشدار :شامل منابع و شیوههای حساس اطالعاتی است .غیرقابل رؤیت برای بیگانگان
)پاراـگرافهای  8ـ  1خیلی محرمانه  /غیر قابل رؤیت برای بیگانگان(
موضوع :خالصه اطالعاتی  900ـ  20سپتامبر 79
 1ـ ”ماجرای افسر اسرائیلی در لیتانی“ :موارد اعتباری و اخالقی :تخفیف محکومیت کیفری  4افسر
پیاده اسرائیلی که در قتل افراد غیر نظامی لبنانی در مبارزات لیتانی در سال  1978شرکت داشتهاند ٬توسط
رئیس ستاد ایتان و این واقعیت که او پروندهها را سرسری گرفته است دو موضوع را مورد سؤال قرار داده
ـکه در برگیرنده تصویر ذهنی قوای دفاعی اسرائیل میباشد.
)الف( سؤال اول در برگیرنده حیثیت و اعتبار رئیس ستاد میباشد.
)ب( سؤال دوم در برگیرنده نقش اخالقی قوای دفاعی اسرائیل در جنگ علیه اعراب میباشد.
هر دو سؤال از اهمیت بسیار ویژهای برخوردار هستند ٬البته در رابطه با ارتش به عنوان یک نهاد ملی.
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 2ـ در طول حمله اسرائیل به لبنان در  4مارس  1978یک افسر اسرائیلی تقریبًا چهار فلسطینی و یا
روستاییان لبنانی را به قتل رسانده است .این افسر محکوم شناخته شد ٬ولی محکومیت وی بعدًا تخفیف
داده شد و سرانجام به  12سال زندان محکوم گردید .بعدها محکومیت وی توسط یک دادگاه پژوهش
نظامی به  8سال تخفیف داده شد .در ژوئیه  1979ایتان محکومیت این شخص را بیشتر کاهش داد و
سرانجام وی را به  2سال زندان محکوم نمود.
 3ـ ایتان به این دلیل که فشار شرایط جنگی تعیین کننده وضعیت میباشد و نیز اخذ درجه و مقام این
افسر میتواند تنها تنبیه مؤثر درباره وی باشد تصمیم خود را توجیه میکند .البته گزارشهایی کـه بـه
مطبوعات اسرائیلی رسیده و درج شده حاـکی از آن است که در هنگام وقوع جنایت افسر مربوطه را هیچ
ـگونه خطری تهدید نمیکرده است و او مقتولین را بی گناه به قتل رسانده است .گزارشهای مطبوعاتی
همچنین مدعی است که افسر یاد شده نامزد دختر یکی از ژنرالهاست که دوست صمیمی ایتان میباشد.
 4ـ ارتش و جامعه :قوای دفاعی اسرائیل معتبرترین و بانفوذترین نهاد ملی اسرائیل میباشد .از طریق
برنامههای جوانان ٬و شبکه بسیار گستردهاش ٬و نیز سیستم ذخیرهای وسیع خود قوای دفاعی اسرائیل در
زندگی تمام اسرائیلیها وارد میشود .قبل از جنگ  ٬1973این نهاد در واقع واجب الجرمت شناخته شده و
عموم افسران آن با عنوان ”آلوفیم“ یا طبقه قهرمان اسرائیل یاد میشدند .ضربه جنگ  1973این تصور
آنها را لکه دار نمود و ارتش و رهبران آن را در معرض طوفان انتقادها قرارداد .جریان مذکور یکی از
نمونههای این واقعیت میباشد .با این وصف اسرائیل نسبت به هر چیزی که موقعیت و مقام قوای دفاعی
اسرائیل را به خطر اندازد ٬حساسیت به خرج میدهند.
5ــ موضوع حیثیت و اعتبار :قسمت اعظم تضاد منتج از ”جریان افسر اسرائیلی در لیتانی“ بر حقانیت
و یا اعتبارایتان متمرکز شده است .کسانی که ازاوانتقاد میکنند ٬مدعی هستند که وی یاعمدًا و یا در نتیجه
عدم آـگاهی ملت را نسبت به جریان قتل چهار عرب گمراه کرده است .تالشهایی که توسط اینان و وایزمن
جهت تشریح موقعیت انجام شده ٬خالی از موفقیت بوده است.
 6ـ این موضوع خیلی مهم است چون متوجه میشویم که هم دولت و هم مردم خواستار رئیس ستادی
هستند که حیثیت و اعتبار او جای تردید نداشته باشد .برای اسرائیلیها اینکه اینان به جز قضاوت عینی
نظامی ٬محرکهای دیگر نداشته است چندان خالی از تردید نیست .جریان حاضر مقداری از حیثیت وی را
ـکاهش خواهد داد ٬لیکن گمان نمیرود که عاملی جهت اخراج وی باشد.
 7ـ موضوع اخالقیات :قوای دفاعی اسرائیل فرضیه عدالت در جنگ را بیشتر تعارفی دانسـته و
دکترین نظامی اسرائیل را که ”حاـکمیت سالح در میدان جنگ“ را قبول دارد در مد نظر میگیرد .معذالک٬
این دکترین با دکترین ”حداـکثر استفاده از نیرو در مأموریتها“ در تضاد بوده است که عبارت است از عدم
پذیرش شکست در یک عملیات مگر در شرایط بسیار محدود .البته نمونههای بسیار درباره این فرضیه
”حداـکثر استفاده از نیرو در مأموریت“ وجود دارد که گاهی شامل کشتار افراد بی گناه نیز میگردد ٬برای
اینکه عمًال ثابت شود که این فرضیه نیز گاهی عمًال فرضیه غالب و مسلط است.
 8ـ برای ملتی که درگیر جنگی است که به نظر خودش جنگ پراـکنده علیه ”تروریست“هاست و بر آن
است تا به ناظرین کنجکاو بقبوالند که عدالت را در جنگ رعایت میکند ٬کشتار افراد بی گناه خالی از
اهمیت نمیباشد .با تخفیف محکومیت ٬به نظر بسیاری از اسرائیلیها ٬ایتان قوای دفاعی اسرائیل را در
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سطح همان ”تروریستها“ قرار داده است .از نظر اسرائیلیها بسیار ناراحت کننده است کـه مـهمترین و
محترمترین نهاد خود را این چنین افشا شده بیابند.
 9ـ )طبقهبندی نشده( .انفجار بمب در اورشلیم :بنا به اظهار یک شخص آمریکایی یک بمب در یک
مرکز فروشگاهی اورشلیم منفجر گردید .این واقعه در  19سپتامبر رخ داد و یک نفر کشته و  34مجروح بر
جای گذاشت.
 10ـ)طبقهبندی نشده( والدهایم تصمیم اسرائیل مبنی بر خرید زمین در مناطق اشغالی را سخت مورد
انتقاد قرار داده است :بنا به اظهارات نماینده ما در سازمان ملل ٬رئیس این سازمان ٬والدهایم ٬بیانیهای در
رابطه با گزارش اسرائیل درباره ”خرید زمین شخصی“ در صورت صحت ٬انتشار داده است که گویای این
حقیقت است که این عمل اسرائیل مخالف باتعدادی ازلوایح سازمان ملل در رابطه با به دست آوردن زمین
در مناطق اشغالی بوده و با چهارمین قسمت از آئین نامه ژنو نیز توافق ندارد.
 11ـ )طبقهبندی نشده( بیانیه شهردار فریج درـکنست پیرامون تصمیم خرید زمین :سرکنسول ما در
اورشلیم گزارش میدهد که در طول گفتگویی در تاریخ  18سپتامبر با معاون شهردار بنت مطلع شده است
ـکه شهردار میانه رو بتلهام فریج اظهار داشته است که تصمیم کنگره ـکنست مبنی بر مجازدانستن اسرائیلیها
درخرید زمین در سواحل غربی گامی بسیارخطرناـک است .وی گفته است که باید به یادداشت که بسیاری
از زمینداران سواحل غربی که اـکثرًا زمینهای وسیعی را نیز در اختیار دارند به خصوص در مناطق بتلهام و
رام اهلل در حال حاضر در خارج از کشور در آمریکای التین و آمریکای شمالی زندگی کرده و تا زمانی که
اسرائیل آنجاها را اشغال کرده قصد بازگشت ندارند .عالوه بر اینها ٬این افراد اشتیاق زیادی به فروش این
سرزمینها دارند ٬به خصوص که حکومت نظامی آدرس و نشانی مالکین غایب را نیز در اختیار دارد .وی
همچنین گفته است که بسیاری ازیهودیان متنفذ با مالکین غایب تماس خواهند گرفت و بهای خوبی نیز به
آنها در ازاء زمین آنها خواهند پرداخت.
 12ـ )طبقهبندی نشده( از ورود ـکاهان به شهر اسرائیلی ـ عربی جلوگیری به عمل آمد :بنا به گزارش
رویتر ٬پلیس مرزی اسرائیل از ورود نظامی آمریکایی رابی میر ـکاهان به شهر عربی اسرائیلی ٬جائی که
تظاهرات گستردهای علیه ورودش بر پا شده بود ٬جلوگیری به عمل آورد .در هفته گذشته رابی میر ـکاهان
به انجمن شهر امالفهم در جنوب شرقی صیفا اطالع داد که وی بازدیدی از شهر به عمل خواهد آورد و در
طول آن از آنها خواست تا بر منشور استقالل اسرائیل صحه بگذارند .وی گفته بود که صحه گذاری بر این
منشور ضروری است ٬زیرا وفاداری اعراب این شهر به اسرائیل مورد شک و تردید میباشد.
 13ـ )طبقهبندی نشده( خلیل تصمیم اسرائیل در مورد خریداری زمین را مورد حمله قرارداد :بنا به
ـگزارش رویتر نخستوزیر خلیل در  19سپتامبر اظهار داشت که تصمیم اسرائیل مبنی بر مجاز دانستن
اسرائیلیها به خرید زمین در مناطق اشغالی بخشی از توطئهای است که اعراب را به فروش زمین مجبور
میسازد .وی اضافه کرده است که این حرکت ”تالش جدیدی است برای از بین بردن ماهیت فلسطینی
زمینهای عربی که خود مانعی خواهد بود برای فلسطینیها تا نتوانند بر زمین و خانهشان حقی داشته باشند.
)این بیانیه با بیانیه دیگری از طرف وزیر امور خارجه مصر همراه است که تصمیم اسرائیل در  19سپتامبر را
محکوم میسازد(.
14ـ )طبقهبندی نشده( بحرین مصمم است از بروز تظاهرات جلوگیری نماید :سفارت آمریکا در
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منامه گزارش میدهد که سیاست بحرین مبنی بر مداخله سریع و قوی جهت در هم کوبیدن چند تظاهرات
بر پا شده توسط شیعیان که در طول دو هفته گذشته برگزار شده بود ٬بسیار موفقیتآمیز بوده و در حال
حاضر شهر آرام است .گشتیهای ضد شورش به وضوح در پایین شهر دیده میشوند و هر روزه بیانیههایی
توسط وزرای اطالعات و کشور منتشر میشود که بهطور مکرر برخورد قاطع دولت را در این گونه موارد
ـگوشزد مینماید.
 15ـ )طبقهبندی نشده( مذاـکرات تسلیحاتی جمهوری عربی یمن ٬روسیه :سفارت آمریکا در صنعا
ـگزارش میدهد که یک مقام یمنی به سفیر در  18سپتامبراطالع داده است که وی باور ندارد که صالح قصد
داشته باشد وارد معامالت تسلیحاتی با روسیه گردد .با این وصف ٬معاون ریاست ستاد ٬علی منصور بین
پراـگ و برلین در رفت و آمد است و منتظر دستور از طرف ریاست جمهور و درباره جزئیات قرارداد نیز به
مذاـکره نشسته است ولی واضح است که هنوز دستوراتی مبنی بر امضاء قرارداد دریافت ننموده است .منبع
اظهار داشت که صالح بیان داشته که مردم میدانند که وی از بانک مرکزی برداشت کرده و تانکهای
لهستانی خریداری نموده است.
 16ـ )طبقهبندی نشده( سازمان آزادیبخش فلسطین ـ ـکنفرانس رهبری مسیحیان جنوب:
رویتر از قول رهبر کنفرانس مسیحیان جنوب جوزف لوری در بیروت بیان میدارد که” :ما معتقد
هستیم که راه حل نهایی برای لبنان و خاورمیانه این است که اسرائیلیها و فلسطینیها در موطن خود در
صلح و تحت لوای عدالت به زندگی بپردازند “.لوری گفته است که ـکنفرانس رهبری مسیحیان جنوب
سمینارهایی در شهرهای مهم آمریکا برگزار خواهد کرد که بر صلح در خاورمیانه و آفریقا تأـکید خواهد
داشت و اظهار امیدواری کرده است که نمایندگان همه احزاب درگیر شرکت خواهند کرد.
بنا به اظهارات رادیو فلسطین ٬نماینده کنگره فونتروی گفته است که رهبران حقوق مدنی با سازمان
آزادیبخش فلسطین مذاـکراتی را آغاز کردهاند با این امید که دولت آمریکا نیز این کار را دنبال نماید.
 17ـ )طبقهبندی نشده( مالقات عرفات و ملک حسین :رادیو عمان گزارش داد که یاسر عرفات و
ملک حسین در  19سپتامبر در شهر مرزی اردن یعنی الرمضا مالقات کردهاند) .این چهارمین باری است
ـکه عرفات با حسین در سال گذشته مالقات کرده است و به دنبال آن مالقاتی نیز در هاوانا در مجمع
غیرمتعهدها داشته است (.عرفات گفته است که وی تالش میکند تا موارد مورد عـالقه دو جـانبه را
هماهنگ سازد ٬زیرا حسین اولین سخنگوی جلسه خواهد بود.
 18ـ )محرمانه( به رسمیت شناختن اسرائیل توسط سازمان آزادیبخش فلسطین :در یک مصاحبه با
نشریه بیروتی در صبح دوشنبه یکی از رهبران الفتح به نام صالح خلف گفته است که به رسمیت شناختن
اسرائیل ”برندهترین کارت“ سازمان آزادیبخش فلسطین است و این سازمان حاضر است اسرائیل را در
ازاء یک حکومت و نه یک بیانیه به رسمیت بشناسد .وی گفته است من به دنبال حزبی هستم که بتواند این
حکومت را به من بدهد تا من نیز این امتیاز را به او بدهم) .ما این بیانیه را بسیار مهم میدانیم چون خلف در
بیانیههای عمومی خود از عرفات حساستراست .رهبران الفتح حاضر هستند به پیروان خود به قبوالنند که
به رسمیت شناختن اسرائیل یک بهای سیاسی است که باید برای پیشبرد اهداف محدود خود بپردازند.
عرفات اخیرًا از جواب دادن به این سؤال به نحو خاصی طفره رفته است که چرا از اسرائیل سؤال نمیکند
ـکه آیا آماده است حقوق فلسطینیان را به رسمیت بشناسد یا خیر(.
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خلف همچنین اظهار داشته است که احتماًال عرفات دعوت نامههایی از کشورهای اروپای غربی
دریافت خواهد داشت .وی همچنین بیان داشته است که عرفات بنا به دعوت حزب کمونیست فرانسه به
ونس
این کشور خواهد رفت و البته وقوع یک چنین دیداری بسته به میل حکومت فرانسه است.
سند شماره )(52

خیلی محرمانه
به :مجمع گردآوری خالصههای اطالعاتی

تاریخ 28 :سپتامبر 79ـ 6مهر 58
از :وزارت امور خارجه در واشنگتن دی ـ سی
)از پاراـگراف  1تا  9خیلی محرمانه(
موضوع :خالصه اطالعاتی  905ـ  27سپتامبر 1979
 1ـ ابتکارهای آلمان غربی اسرائیل را نگران ساخته است :آلمان غربی با نهایت احتیاط در راه بهبود
مناسبات خود با اعراب به طرقی که نگرانی اسرائیل را برانگیزد حرکت میکند .بن )آلمان فدرال( خواهد
ـکوشید تا توجه جدید خود را با اعراب متعادلتر ساخته بدین ترتیب مناسبات پشتیبانی از اسرائیل را که به
جبران دوران آلمان نازی اتخاذ کرده حفظ کند .جمهوری فدرال آلمان تعهد خود را به نسـبت ادامـه
موجودیت اسرائیل حفظ خواهد کرد ٬و همچنان معتقد به حق اسرائیل درباره امنیت مرزهای آن خواهد
بود .ولی ابتکارهای آلمان غربی باعث میشوند که این ابتکارها چه ازسوی اعراب و چه از جانب اسرائیل
چنان تلقی شود که آلمان نسبت به گذشته به جهان عرب بیشتر نزدیک شده است.
 2ـ بن )آلمان فدرال( نمیخواهد درباره مسائل خاورمیانه از واشنگتن پیشی جوید .بن بیشتر مایل
است که روند پیمان ـکمپ دیوید سرعت یابد .اشمیت )صدر اعظم آلمان فدرال( و ـگنشر وزیر امور خارجه
معتقدند که مسئله فلسطین قلب حل بحران خاورمیانه را تشکیل میدهد و بنابراین به رسمیت شناختن
موجودیت اسرائیل از سوی فلسطینیها برای موفقیتآمیز بودن مذاـکرات اهمیت حیاتی دارد .آلمان غربی
همچنان میخواهد با اقدام ایاالت متحده جهت گفت و شنود با سازمان آزادی بخش فلسطین کمک کند.
 3ـ ـگنشر که در اوایل سپتامبر از سفر بار دوم به خاورمیانه بازگشت عالقمند به پیشبرد نقش مهمتر
ـکشورهای اروپایی در این منطقه است .بن همچنین میل دارد آلمان فدرال و کشورهای نه گانه جامعه
اقتصادی اروپا بر کوششهای خود برای آرام کردن اوضاع و نفوذ سازنده بر رادیکالهای جهان عرب
بیفزایند.
 4ـ ـگنشر به ویژه درباره مخالفان فزاینده ـکمپ دیوید در جهان عرب و همچنین درباره فقدان مبادالت
غرب با سازمان آزادیبخش فلسطین نگران است .نقش جدید و فعالتر اروپا که ـگنشر درباره آن پیش بینی
میکند ٬حامی از حمایت شدید از کوششهای آمریکا است .او معتقد است این نقش با تأیید و صالحدید
آمریکا به مورد اجراء گذارده خواهد شد.
5ــ سخنگوی وزارت خارجه آلمان فدرال اندکی پس از بازگشت ـگنشر از سفر خاورمیانه ضمن دادن
ـگزارش به سفیران کشورهای جامعه اقتصادی اروپا تأـکید کرده بود که کشورهای نه گانه جامعه اقتصادی
اروپا برای کمک به ایاالت متحده الزم است نشان دهند که در مقابل نفوذ شوروی یک راه دیگر از سوی
ـکشورهای اروپایی وجود دارد .ـگنشر چنین نتیجهـگیری کرده بود که کشورهای عربی با مواضع اصلی
ـکشورهای اروپایی روی موافقت نشان میدهند .ـگنشر این موضوع را در سفر خود به کشورهای عربی
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مورد تأـکید قرار داده است.
 6ـ جمهوری فدرال آلمان صراحتًا از حق فلسطینیها درباره تعیین سرنوشت خودشان پشـتیبانی
میکنند ٬در عین حال جمهوری فدرال آلمان سرگرم اعمال فشارشان مخفیانه به اسرائیل برای اتخاذ
موضع سازشپذیرتری نسبت به اعراب میباشد .مخالفت آلمان فدرال با ساختن آبادیهای یهودی نشین و
سیاست اسرائیل نسبت به جنوب لبنان و مخالفت اسرائیل با ایجاد یک دولت فلسطینی به اسرائیل ابالغ
شده است.
 7ـ اینکه حکومت آلمان فدرال در پیروی از سیاستی که اسرائیل را علیه خود بر میانگیزاند تا چه
مرحلهای پیش خواهد رفت ٬آینده نشان خواهد داد .هنگامی که موشه دایان در اوایل ماه جاری از بن
دیدن کرد رهبران جمهوری فدرال آلمان کوشیدند به او اطمینانهایی دهند .ـگنشر تحت فشار اسرائیل
اندکی از پافشاری خود درباره ”حق تعیین سرنوشت“ فلسطینیها عقب نشینی کرد ـگـنشر افـزود کـه
”تصویب همه طرفهای درگیر“ برای حق تعیین سرنوشت فلسطینیها الزم خواهد بود.
 8ـ دایان با چیزی کمتر از آنچه که در انتظارش بود از بن بازگشت ٬ولی چنین امکانی وجود ندارد که
جمهوری آلمان فدرال از تعهد اساسی خود نسبت به ادامه موجودیت اسرائیل و حق آن درباره مرزهای
امن طفره رود.
 9ـ )خیلی محرمانه(نسبتهای شکنجه در مورد اسرائیل :سفارت آمریکا در تل آویو گزارش داده است
ـکه تامیروزیردادگستری اسرائیل به آنها چنین گفته است که اوپروندهای را که در آن ادعا شده است که یک
فرد عرب مظنون با نهایت جدیدت در معرض شکنجه قرار گرفته ٬در دست دارد .تامیر مدعی شده است که
دراتهامات اعراب در این باره غلو شده است ٬ولی او گفت که یک شمهای ازحقیقت در این باره وجوددارد
و بازپرسی در این باره مورد توبیخ قرار گرفته و به مرجع دیگری انتقال یافته است .طبق اظهار تامیر به
سازمان شین بث ابالغ شده است که چنین طرقی در بازپرسی تحمل نخواهد شد .سفارت آمریکا در
تلآویو اظهار نظر میکند چیزی که اهمیت دارد این است که تامیر دستور داده است ٬تحقیقات او مورد
رسیدگی قرار گیرد ٬زیرا چنین نشان داده شده که او و همکارانش کوشش واقعی خود را برای رسیدن به
حقیقت به عمل آوردهاند.
 10ـ )خیلی محرمانه( عربستان سعودی ٬مصر٬سودان :اسماعیل شورا مدیر امور کشورهای عربی در
وزارت خارجه در روز  23سپتامبر به سفارت اطالع داد که سودانیها از سعود الفیصل وزیر امور خارجه
عربستان سعودی خواستهاند تا از خارتوم دیدن کند .ولی از آنجایی که سعود الفیصل روز  27سپتامبر به
آمریکا میرود ٬وقت کمی برای او جهت دیدار ازسودان باقی خواهد ماند .اسماعیل شورا گفت که موضوع
مذاـکرات سعود الفیصل با مقامات سودانی ”مناسبات دو جانبه“ )یعنی :مساعدت اقتصادی( خواهد بود.
 11ـ )خیلی محرمانه( سطح تولید نفت عربستان سعودی :سفارت آمریکا در جده گزارش میدهد که
شاهزاده فهد ولیعهد عربستان سعودی روز  26سپتامبر به ـکارتر رئیس جمهور آمریکا اجازه داد که اعالم
بدارد که سطح تولید نفت عربستان سعودی در سه ماهه چهارم  9/5میلیون بشکه در روز خواهد بود ٬که
ونس
ادامه سطح تولید جاری میباشد.
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سند شماره )(53

سری
تاریخ 12 :اـکتبر  79ـ  20مهر 58
از :وزارت امور خارجه واشنگتن دی ـ سی به :مجمع گردآوری خالصههای اطالعاتی ـ با اولویت
موضوع :خالصه اطالعاتی  915ـ  12اـکتبر 79
 1ـ )سری( اسرائیل :عدم توافق در کابینه :بنا به تجزیه و تحلیل سازمان سیا رویگردانی بسیاری از
طرفداران نخستوزیر بگین از جناح لیکود اـکثریت کرسیهای بگین را در میان  120کرسی به  5کرسی
ـکاهش داده است ٬این رویگردانیها از سال گذشته تا به حال به قیمت از دست رفتن  11کرسی برای او تمام
شده است .کاهش قدرت پارلمانی بگین باعث خواهد شد که احزاب دولتی برای به دست آوردن و کسب
منافع خاص خودشان وی را تحت فشار قرار دهند .و با ممانعت از ائتالفها ٬قدرت رهبری بگین را زیر
سؤال کشند .مسئله ائتالف شاید تااواخر دوره مشکل زیادی را به وجود نیاورد ٬لیکن فشارهای داخلی و
انتقاد عموم از نحوه عملکرد حکومت ـ به خصوص از ضابطههای اقتصادی فاجعهآمیز ـ مشکـالت
بسیاری را ممکن است به وجود آورد .بگین احتماًال در انتخابات سال  1981خواهد باخت.
 2ـ )سری( علیرغم رشد اقتصادی بسیار سریع به میزان  4تا  5درصد در سال جاری ٬اسرائیل با
مشکالت اقتصادی بسیار جدی دست به گریبان است .تورم در حال اوج گرفتن است و نرخهای مصرفی به
میزان صد درصد در سال افزایش یافتهاند .صورت حساب مخارج دولت ـ که بیش از یک میلیارد دالر در
سال قبل بوده است اـکنون در حال کاهش است ٬لکن در صورتی که اسرائیل سیاستهای خود راتغییر ندهد٬
بدهکاریهای دولت به  700دالر در سال  1981خواهد رسید.
 3ـ )سری( قسمت اعظم انتقاد عمومی متوجه وزیر دارایی سیمکا اهرلیک و همکارانش است که از
اعضای حزب آزادی هستند که میتوان گفت به علت اشغال بسیاری از پستهای اقتصادی توسط اعضاء
این حزب از رقبای لیکود به شمار میآید .همین انتقاد عمومی مشاجرات بر سر بسیاری از سیاستهای مهم
را که بین بگین و حزبش هروت و لیبرالها در گرفته است دامن زده و به این ترتیب مردم پی میبرند که چه
اختالف وحشتناـکی در کابینه حکومتشان وجود دارد.
 4ـ )سری( این روزها اهرلیک موجب دردسرهای زیادی شده است بررسی آراء عمومی نشـان
میدهد که محبوبیت او به کمتر از ده درصد رسیده ـ تا جائی که بگین ممکن است مجبور شود او را و نیز
بسیاری دیگر از مقامات اقتصادی را تعویض نماید .در تالش برای نجات استعداد در حال نـابودی
حزبشان ٬رهبران لیبرال ٬بنا به گزارشهایی ٬توافق اهرلیک را به دست آوردهاند که در پاییز امسال طرحی
برای دوباره سازماندهی کابینه تسلیم بگین نماید که خود اهرلیک در آن طرح دارای مقام اقتصادی
نباشد.
5ــ یک چنین سازماندهی دوبارهای در کابینه میزان تشنج را باال خواهد برد و قدرت نمایی برای
رسیدن به قدرت بیشتر در میان احزاب مؤتلفه زیاد خواهد شد به خصوص اـگر این تغییر سازمانی در
برگیرنده چند وزیر وزارتخانه باشد و در صورتی که بگین شخصی را برای پر کردن جای اهرلیک انتخاب
ـکند که خارج از محدوده حزب باشد .این روزها میگویند که فرد پارلمانی مورد عالقه بگین همان
ایگال هوروتیز است که قبًال ریاست یک حزب کوچک و دست راستی به نام الم را که نماینده لیکود بود و
بسیار مورد انتقاد اهرلیک نیز قرار میگرفت به عهده داشت.

اسناد النه جاسوسی آمریکا

 532

 6ـ عملکرد ناپخته دولت بر سر امور اقتصادی بسیاری از یهودیان کم درآمد را که در سال 1977
عامل بسیار مهمی در روی کار آمدن بگین بودند دلسرد خواهد کرد .مشکالت مربوط به تورم باعث شده
است که بگین بسیاری از آراء خود را از این طریق از دست بدهد که در صورت ادامه این مشکالت در
شروع انتخابات در آخر همین سال بگین باید خیلی چیزها را از دست بدهد.
 7ـ )سری( تکیه شدید بگین بر مذاـکرات صریح در مورد استراتژی اسرائیل که کنترل اسرائیل را بر
ساحل غربی رود اردن تضمین میکند ٬عمدهترین عاملی خواهد بود که وفاداری ائتالفیون سرسخت را
جلب خواهد کرد .وزیر کشاورزی اسرائیل شارون ٬که عضو هروت و از رهبران بسیار سرسخت حزب
مذهبی ملی است و شخصی است که اـگر حمایت او نباشد دولت بگین سقوط میکند .گفته است کـه
نخستوزیر را در صورتی که پیرامون:
)الف( قرار داد خود مختاری فلسطینیها
)ب( نقش سازمان آزادیبخش فلسطین
)ج( فعالیتهای اسکان دهی یهودیان
)د( و عقبنشینی نیروی نظامی اسرائیل از ساحل غربی رود اردن امتیازاتی بدهد ٬تـنها خـواهـد
ـگذاشت.
 8ـ )سری( بگین در گذشته در مذاـکراتش یکی از خصلتهای بسیار مهم محافظهـکاران را که همانا
خست آنهاست به دفعات نشان داده است که با نظرات خود او نیز وفق میدهد .کمبود اشخاص با نفوذ در
ـکابینه و نیز این باور بگین که سادات بر سر موضوع خود مختاری فلسطینیها پافشاری بسیار نمیکند
باعث شده است که او نیزازدادن امتیاز بر سر موضوعات مهمی چون حق حاـکمیت دست ودلبازی زیادی
نشان ندهد.
 9ـ )سری( بعضی از رهبران حزب بسیار متعصب ٬آـگودات اسرائیل در پارلمان این کشور چهار کرسی
را در تصاحب خود دارند بگین راتهدید کردهاند که در صورتی که به قول خود مبنی برتصویب قانون منع و
ممنوعیت ٬سقط جنین در مجلس وفادار بماند خود را از ائتالف بیرون خواهند کشید .اـگر این محدودیتها
بیشتر شود ٬این درخواست فشار زیادی بر لیبرالها و نهضت دموکراتیک لیکود که دو عضو مشهور ائتالف
هستند ٬وارد خواهد ساخت .لیکن ممکن است بگین منتظر شود تا از طرف این دو عضو نیز عکسالعملی
در محدوده توان خود نشان داده شود.
 10ـ )سری( آـگودات اسرائیل در صورتی که با عدم تصویب الیحه ممنوعیت سقط جنین نیز روبهرو
شود دست از حمایت خود بر نخواهد داشت .بنا به گزارشاتی ٬بسیاری از رهبران احزاب دوست ندارند که
بهترین حامیان خود در پارلمان را که عبارتند از یک سخنگوی ـکنست ٬و روسای دو کمیته مهم ـکنست از
دست بدهند ٬لیکن در صورتی که این حزب حمایت خود را دریغ ورزد ٬بگین وائتالفش آراء خیلی کمی را
به دست خواهند آورد.
 11ـ )سری( خوشحالی فزاینده حزب کارگر از آن روست که دوستان گذشته این حزب که به معاون
نخستوزیر و رئیس نهضت دموکراتیک یادین گرویده بودند به آغوش حزب کارگر بازگشتهاند لیکن از
نظر عمومی نیز کمی از دست حکومت بگین دلخور هستند .در صورتی که میزان این نارضایتی باال بگیرد
این حزب به رقابت بسیار شدید با بگین بر خواهد خواست.
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 12ـ )سری( قسمت اعظم رأیدهندگان تاـکنون خاموش ماندهاند ٬زیرا هنوز نمیدانند که آیا حزب
ـکارگر میتواند باز هم یک ائتالف مؤثر به وجود آورد یا نه .جلب رضایت این عده که حدود یک سوم
رأیدهندگان را تشکیل میدهند ٬برای حزب کارگر بسیار خطیر است.
 13ـ )سری(حزب کارگرموفق شده به وضع درونی خود سر و سامانی بدهد .الحاق دو گروه وابسته به
حزب کارگر کیبوتس چهره فعالتری را از این حزب در اذهان عمومی بر جای خواهد گذاشت .یک نسل
جوان که از نظر سیاسی نیز بسیار جذاب هستند در جسم حزب کارگر حلول نموده است.
 14ـ )سری( لیکن این بهبود وضعیت حزب میتواند با به میان کشیده شدن مسائلی چون رقابتهای
ـگروهی و شخصی و مسئله رهبریت که بسیاری آنها را با فسادهایی که منجر به شکست حزب کارگر در
 1977شد شبیه میدانند ٬دوباره به خطرافتد .رقابتهای فاحش بین شیمون پرز و اسحاق رابین ـ انتشار
اخیر خاطرات ضد پرز توسط رابین ـ و مبارزات روز افزون بین پرز و وزیر خارجه پیشین ایگال آلون
بسیاری را متقاعد کرده است که حزب کارگر دیگر نمیتواند خود را اصالح نماید .این حزب همچنین
مشکالتی دارد که برای انتخاب کنندگان کم درآمد حزب کارگر که حدود نیمی از رأیدهندگان را تشکیل
میدهند ٬سئواالت ایدئولوژیک را پیش میکشد.
 15ـ )طبقهبندی نشده( غصب زمین در ساحل غربی رود اردن :رادیو اورشلیم گـزارش داد کـه
مهاجرین ـگوش امونیم که باغ زیتونی را درحوالی قدومی غصب کرده بودند ٬در تاریخ  10اـکتبر با تمایل و
رغبت ترک کردند .نیروهای دفاعی اسرائیلی خانه پیش ساختهای را که توسط آنها در باغ زیتون بر پا شده
بود ٬از جا کندند.
 16ـ )طبقهبندی نشده( اسرائیل ـ اهرلیک .اورشلیم پست گزارش داد که در هفته آینده بگـین و
شرکائش در ائتالف بر سر سازماندهی دوباره کابینه به گفتگو خواهند نشست .ایـن تـصمیم بـعد از
ـگفتگویبگین با اهرلیک وزیر امور دارایی صورت گرفت که تغییر مقام او نیز در مرکز این سازماندهی
دوباره قرارداد .اورشلیم پست نوشت که اهرلیک به هر حال مقامی را در کابینه عهده دار خواهد شد .رادیو
اورشلیم گفت که اهرلیک در  11اـکتبر خواسته است که از حزب خودرأی اعتماد بگیرد ٬چون معتقد است
ـکه حزب هنوز او را حمایت میکند.
 17ـ )طبقهبندی نشده( جوایز صلح وین :بنا به گزارش رویتر آری ایلیاویک دست چپی سرشناس
اسرائیلی و احسام سرطاوی دو جایزه صلح را به خاطر تالشهای بیسابقهشان در ارائه یک راه حل برای
اختالفات در خاورمیانه از دست صدر اعظم اطریش ـکرایسکی دریافت خواهند کرد.
 18ـ )طبقهبندی نشده( عراق ـ بحرین :رادیو بغداد گزارش داد که خلیفه نخستوزیر بحرین در 9
اـکتبر گفت که در مصاحباتش با صدام حسین رئیس جمهور عراق به این نتیجه رسیده است که آنها ”بر سر
مسائل خلیج از یک عقیده برخوردار هستند” .وی گفت که تأمین امنیت خلیج تنها به ایجاد امنیت در
خطوط کشتیرانی منتهی نمیشود ٬بلکه به جلوگیری از ”مداخله خارجی“ در امور کشورهای خـلیج
فارس نیز میپردازد.
 19ـ )محرمانه( سودان ـ و عربستان سعودی :سفارت آمریکا در خارطوم گزارش داده است که
”دالیل محکمی“ وجود دارد که عربستان سعودی یک کمک نظامی به میزان  200میلیون دالر در اختیار
سودان قرار خواهد داد) .ظاهرًا این خبر مؤید شکوههای مصر است که به گفته آن عربستان سعودی به
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”توطئه“ علیه سودان میپردازد(.
20ـ )طبقهبندی نشده( اسرائیل ـ سازمان آزادیبخش فلسطین :رویتر گزارش داده است که حکومت
نظامی اسرائیل در ساحل غربی رود اردن یک کمیته فلسطینی را که به هماهنگ کردن مقاومت اعراب
محلی برای کسب خود مختاری مشغول بود ٬محکوم کرده است .این گروه زمانی محکوم گردید کـه
اسرائیلیها فهمیدند که این کمیته از مجریان سازمان آزادیبخش فلسطین در ساحل غربی رود اردن است.
 21ـ )طبقهبندی نشده( پروازهای بیش از حد بر فراز لبنان :بنا به گزارش مقامات عالیرتبه فلسطینی
هواپیماهای سوری و اسرائیلی در  11اـکتبر به تبادل آتش پرداختند ٬لیکن به هواپیماهایشان هیچگونه
خسارتی وارد نیامد .بنا به گزارش رادیو اورشلیم نیروی دفاعی اسرائیل به وجود آمدن این برخورد را
ونس
تکذیب کرده است.
سند شماره )(54

سری
تاریخ 15 :اـکتبر  1979ـ  23مهر 58
از :وزارت امور خارجه واشنگتن دیـ سی به :مجمع گردآوری خالصههای اطالعاتی ـ با اولویت
)پاراـگرافهای  10ـ 1خیلی محرمانه هستند(
موضوع :خالصه اطالعاتی  916ـ  15اـکتبر 1979
 1ـ اسرائیل :تشنج درون ائتالفی بر سر مسئله شهرکها.
مسئله سیاست ایجاد شهرکها در ساحل غربی رود اردن از دیرباز منبع تشنجات جدی درون ائتالفی
بوده است .حضور تندروها که طرفدار ایجاد شهرکها در بخشهای پر جمعیت ساحل غربی رود اردن
هستند و حضور نسبتًا محافظهـکاران که با ایجاد شهرکها در ”قلب ساماریا“ مخالفت میورزند ٬در داخل
ـکابینه گاه به گاه به منازعات تلخ میانجامد .شارون از تندرو بودن خود استفاده میکند ٬در حالی که
حمایت بسیار تعیین کنندهای از طرف ریاست حزب مذهبی ملی هامر نسبت به او مبذول میگردد .دایان و
وایزمن در تالش بودهاند تا سرعت ٬حوزه و نحوه فعالیت شهرک سازی در ساحل غربی رود اردن را
ـکاهش دهند.
 2ـ آخرین تضاداز این مسئله ناشی میشود که پیشنهادات مختلفی جهت گرفتن زمینهای خصوصی از
اعراب در ساحل غربی رود اردن شده است که برای ایجاد ”فضای باز“ میان شهرکهای موجود ٬خیلی
ضروریست .فعالین شهرکهای ـگوش آمونیم به اقدامات غیر قانونی جهت توسعه زمینهای تحت مالکیت
خویش دست زدهاند.
 3ـ در تالش برای یافتن جوابی مساعد نسبت به فشارهای ایجاد شده توسط گوشها ٬کابینه خود را
درگیر دو مسئله بسیار مهم میبیند .یکی از آنها مسئله سیاست خارجی )آمریکا و بینالمللی( است و
دیگری فرآیندهای سیاسی بسیار نیرومند درون کشوری است .دایان و وایزمن با تقاضای شهرک نشینان
مخالفت میورزند ٬لیکن بگین نمیتواند تصمیم خود را بگیرد .او میخواهد که وظایف خود را در قبال
اسرائیل بزرگتر انجام دهد ٬ولی در عین حال او تمایل دارد که مرد صلح اسرائیل نیز باشد .و شاید مهمترین
مالحظات سیاسیاش همان تجزیه و تحلیل او در مورد تأثیر سیاسی داخلی ایجاد شهرک در ساحل غربی
رود اردن است که در انظار ـگوش آمونیم اصوًال قابل درک نیست.
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 4ـ همه تصمیمات مهم حکومت بگین در حالی اتخاذ میشود که قدرت سیاسی ائتالف روز به روز
ـکاهش مییابد .افتادن سریع بگین از چشم مردم و افزایش مؤثر قدرت حزب کارگر ٬شکست لیکود را در
انتخابات آینده میرسانند .بگین در انجام وظیفه نسبت به کسانی که میتوانند دولت او را وادار به سقوط
ـکنند ٬بسیار حساسیت نشان میدهد.
5ــ با تشکیل حزب طهیای ماوراء ناسیونالیست که محبوبیت بسیاری در داخل حزب مذهبی ملی و
لیکود یافته است ٬حزب مذهبی ملی زمام بسیاری از امور را به دست گرفته است.محدودیتهایی که توسط
طهیا به وجود میآید از لغزش هامر از معبر تندروها جلوگیری به عمل میآورد.
 6ـ محدودیتهایی که حزب مذهبی ملی برای بگین ایجاد کرده است نیز بسیار مؤثر بود ٬چون این
حزب قادر است دولت را وادار به سقوط نماید .بنابراین تهدید حزب مذهبی ملی را باید جدی گرفت.
رهبران بخش جوانان حزب مذهبی ملی اعالم کرده اند که آنها مایل هستند که به ”شرکت تاریخی“ خود با
حزب کارگر بازگردند ٬ولی به ”خود فروشی“ بگین در امر ساحل غربی رود اردن تن در نخواهند داد.
 7ـ متقابًال کاربرد محافظهـکاران در ائتالف بسیار ضعیف است .حزب یادین ممکن نیست این عادت
خود را کنار بگذارد ٬گرچه گاهی تهدید به این کار نیز میکند .یادین و دیگر همکارانشان اعتقاد دارند که
سقوط کابینه و انتخابات جدید مساوی با فراموشی سیاسی خود آنان خواهد بود.
 8ـ حزب لیبرال که دارای عناصر بسیاری از محافظهـکاران میباشد ٬تمایل چندانی به سقوط حکومت
ندارد .چون اـگر چنین واقعهای رخ دهد دیگر پایان دوران  14ساله اتحاد میان هروت و لیکود نیز میرسد
و باید انتظار داشته باشد که در انتخابات شکست خورده گردد .لیبرالها از جنجال و تأثیر منفی که ایجاد
شهرکهای شارون در اذهان عمومی آمریکا ایجاد خواهد کرد آـگاهاند ٬لیکن قدرت اعمال نفوذشان نسبت
به بگین نیز بسیار کم است.
 9ـ حزب بسیار متعصب آـگودات اسرائیل از اهمیت بسیاری برخوردار است و سعی دارد بر سر
بسیاری از مسائل امتیازات مذهبی بسیاری بگیرد.
 10ـ بنا به دالیل زیر رفتار حکومت بگین در مورد مسئله شهرکها در آینده نزدیک قابل پیش بینی
نخواهد بود .تنها تصمیم حزب کارگر در زمینه به وجود آوردن یک حکومت واحد ملی است که میتواند
بگین را از زیر بار محدودیتهای حزب مذهبی ملی نجات بخشد .در صورتی که چنین تصمیمی گرفته
نشود ٬تصمیم و سیاست بگین بر سر شهرکها تحت فشار محدودیتهای که ایجاد شده وسیله حزب مذهبی
ملی قرار خواهد داشت.
11ـ)طبقهبندی نشده( مصر ـ اسرائیل :پطرس غالی به مطبوعات فرانسه گفت حتی اـگر مذاـکرات خود
مختاری فلسطینیان موفق نشود ٬او باز هم باور نخواهد کرد که هنوز میان مصر و اسرائیل خصومتی وجود
دارد .او گفت که معاهده به زودی امضاء خواهد شد و در  26فوریه بایستی سفیری از جانب مصر در
تلآویو تعیین نمود .مطبوعات قاهره خطوط اصلی سخنان او را که شامل خواستهایی از اسرائیل میشد
چاپ کرده است که عبارتند از:
الف( توقف فعالیتهای مربوط به ایجاد اردوگاهها در مناطق اشغالی؛
)ب( ممنوع نمودن خرید زمینهای اعراب توسط یهودیها؛
)پ( به فراریون سیاسی امنیت خاطر کلی داده شود؛
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)ت( ارتش اسرائیل را از داخل شهرهای عربی خارج سازد.
 12ـ )محرمانه( سادات ـ حکومت نظامی :سفارت آمریکا در قاهره گزارش میدهد که بنا به گزارش
مطبوعات محلی در  11اـکتبر سادات به بخش قضایی گفته است که حکومت نظامی زمانی پایان خواهد
یافت که اسرائیل از صحرای سینا خارج گردد .سادات همچنین تصمیم گرفته است نقش یک سوسیالیست
مجازات گر را که با آنهایی که سعی دارند از ”دموکراسی سوء استفاده کنند“ بد تا میکند بازی نماید.
بنا به تفسیر سفارت از زمان امضاء معاهده بسیاری از منتقدین سادات کرارًا از او خواستهاند که به
حکومت نظامی پایان بخشد.آن چنان که از اظهارات سادات بر میآید او تا دو سال دیگر حکومت نظامی
را برقرار خواهد داشت .اخبار ناراحت کنندهتر از اینها برای سفارت عبارتند از این واقعیت که سادات در
واقع یک مجازات گر سوسیالیست را که خارج از محدوده قضائی عمل میکند به وجود آورده است ٬یعنی
پروندههای سیاسی در یک دادگاه ویژه مورد بررسی قرار میگیرد و پژوهش پیرامون آنها نیز به پارلمان
ارائه میشود که در آن هم حزب سادات از اـکثریتی خاص برخوردار است.
 13ـ )محرمانه( حزب جدید اسرائیل :سفارت آمریکا در تل آویو مطلع شده است که اهداف حزب
جدید دست راستی طهیا در برگیرنده توقف در عقب نشینی اسرائیل از سینا؛ ترک مذاـکرات خود مختاری؛
اتصال فوری ساحل غربی روداردن ارتفاعات جوالن ونوار غزه؛ وتجدید نظر بر معاهده صلح ما بین مصر
و اسرائیل میباشد ٬بررسی آراء عمومی نشان میدهد که طهیا میتواند  4تا  5کرسی را در انتخابات آینده
عمومی به دست بیاورد.
 14ـ )طبقهبندی نشده( در نزدیکیهای اورشلیم بمبی منفجر میگردد؛ رویتر گزارش کرد که یک بمب
زمانی در اوایل روز 12اـکتبر در یک منطقه جنگلی در نزدیک مقر سازمان ملل در اورشلیم منفجر گردید٬
لیکن خسارات و تلفاتی به همراه نداشت .پلیس اسرائیل گفت که ظاهرًا این بمب تـوسط چـریکهای
فلسطینی کار گذاشته شده است.
 15ـ )طبقهبندی نشده( توسعه اردوگاههای ساحل غربی رود اردن:
رادیو اورشلیم در  13اـکتبر گزارش داد که کابینه اسرائیل تصمیم خود را مبنی بر توسعه هفت شهرک
موجود در ساحل غربی رود اردن اعالم کرده است .زمینی که مورد استفاده برای این توسعه و گسترش
قرار خواهد گرفت ٬عبارت خواهد بود از زمینهای دولتی و زمینهایی که ”وضعیت ثبتی آنها هنوز در اداره
ثبت اراضی معین نشده است“ ولی به هرحال کابینه تقاضای شهرک نشینان را مبنی بر تصرف زمینهای
خصوصی عربی قبول نکرده است.
 16ـ )طبقهبندی نشده( عقبنشینی از صحرای سینا :بنا به گزارش رادیو قاهره در  13اـکتبر ٬کابینه
مصر موافقت نامه وظایف نیروهای سازمان ملل را در طول عقب نشینی اسرائیل از صحرای سینا مورد
تصویب قرار داد.
 17ـ )محرمانه( بازدید شارون از مصر :به سفارت آمریکا در قاهره توسط وزیر کشاورزی مصر
محمود داود اطالع داده شد که وزیر امور کشاورزی اسرائیل شارون دعوت او را جهت بازدید از مصر
پذیرفته و در تاریخ  16اـکتبر سفرش را آغاز خواهد کرد .هر دو وزیر پیرامون بازپسگیری زمینها و
شهرکها بحث و تبادل نظر خواهند داشت.
 18ـ ـکنفرانس اجالس اعراب :بنا به گزارش رویتر الحوص نخستوزیر لبنان در  11اـکتبر اعالم کرد
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ـکه کنفرانسی با شرکت اعراب در رابطه با جنوب لبنان در تونس در روز  20نوامبر تشکیل خواهد گردید.
الحوص گفت که از طریق رابطهای سعودی با دولت تونس در این موردتوافقهایی ایجاد شده است .تمام
ـکشورهای عضو اتحادیه عرب بجز مصر در این کنفرانس شرکت خواهند کرد.
 19ـ )طبقهبندی نشده( عکسالعمل مطبوعات اردن :نشریه آخر هفته االخبار با آب و تاب بسیار
بیانیه وزیر انگلیس هیرو را که سیاست اسرائیل در قبال شهرکها را در طول مالقاتش با شاهزاده حسن
محکوم میکرد چاپ کرده بود .روزنامه الرأی نیز پیشنهاد جدید صلح را که به وسیله لرد کارادن توصیه
شده است چاپ کرده که نکات مهم آن عبارتند از:
)الف( تقسیم اورشلیم به دو بخش ٬یک بخش تحت حکومت اعراب و دیگری تـحت حکـومت
اسرائیلیها؛
)ب( انتخاب یک کمیته مرزی از طرف سازمان ملل؛ و
)پ( اصالح مرزهای 1967
 20ـ )طبقهبندی نشده( شورای اروپا و سازمان آزادیبخش فلسطین :رادیو بروکسل گزارش داد که
سخنگوی کمیسیون شورای اروپا اعالم این خبر را که نمایندگان این جامعه با فاروق قدومی در طول
اقامت خود در بروکسل دیدار خواهند کرد ٬تکذیب کرد.
)محرمانه( لیکن سفارت آمریکا در بروکسل گزارش میدهد که به نظر آنها آخرین سخنرانی رئیس
جمهور کندی نشاندهنده این واقعیت است که این جامعه بااحتیاط به سوی به رسمیت شناختن ساف گام
بر میدارد.
 21ـ )محرمانه( جمهوری خلق چین ـ موافقت نامههای ـکمپ دیوید :بنا به گفته سفیر چین در ـکویت٬
این کشور قرارداد ـکمپ دیوید را ”مردود“ میداند ٬چون این قراردادها یک صلح همه جانبه و ٬گسترده را
تعیین نکردهاند.این گفته که به وسیله خدمات خبری ـکویت نقل قول شده است ٬مایه تعجب وشگفتی است
چون پکن با وجود اینکه قراردادها را تقریبًا ناقص میخواند ٬ولی اـکثر مواقع حمایت خود را از آن دریغ
نمیورزید .در صورتی که اشتباهی در انتقال گفته چینیها صورت نگرفته باشد ٬میتوان گفت که چینیها
نسبت به صلحی که به ابتکار آمریکا ایجاد شده چندان رو خوش نشان نمیدهند.
لیکن سفیر در حمایت شدید چینیها از مصر را قبول نکرد .وی گفته است رابطهای بین مسئله فلسطین
و فروش اسلحه چینی به مصر وجود ندارد ٬بلکه این عمل تنها یک اساس و پایه بازرگانی دارد .شاید این
اولین بیانیه رسمی دولت چین مبنی بر فروش اسلحه به کشور مصر باشد .پس از افشای این خبر پکن
بسیار شرمنده شد و معامله تسلیحاتی خود با مصر را مورد تأیید قرار نداد.
 22ـ )محرمانه( ساف ـ آتش بس :سفارت آمریکا در بیروت گزارش میدهد که ساف در تالش است
ـکه موضع خود را برای روحانی جسی جکسون در بازدیدش از لبنان روشن سازد .یک روزنامه لبنانی
ـگفت که این هفته یک امریه صادره از طرف ساف بیان میدارد کـه آتش بس ”یک جـانبه“ سـاف
”نشاندهنده ومؤید وضعیت موجود میباشد“ .این امریه همچنین اعالم داشت که بازدید جکسون تغییری
در استراتژی اصلی ساف در ادامه نبرد مسلحانه ”تا تحقق آرمان فلسطینیها“ نخواهد داد.
 23ـ فونتروی ـ عرفات :نماینده کنگره فونتروی دعوتنامه خود از عرفات را مبنی بر بازدیدش از
آمریکا پس گرفت .وی گفت که علت پس گرفتن دعوتنامهاش عدم قبول طرح صلح ارائه شده از طرف
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ـکنفرانس رهبران مسیحیان جنوب توسط یاسر عرفات بوده است.
 24ـ )طبقهبندی نشده( ساف ـ ایران :رویتر گزارش داده است که بنا به گفته منابع فلسطینی یکی از
مقامات مهم فتح از یکی از سرشناسترین چهرههای شورای انقالب به نام ابوالحسن بنی صدر جهت
بازدید از جنوب لبنان دعوت به عمل آورده است .بنیصدر گفت که او مسئول برآورد نیاز ایرانیان برای
ـکمک به انقالب فلسطین میباشد.
 25ـ )محرمانه( عراق ـجمهوری خلق یمن :دفتر حفاظت منافع آمریکا در بغداد گزارش داد که عراق
و جمهوری خلق یمن طی مذاـکراتی موفق شدهاند نمایندگیهای سیاسی خود را در بغداد و عدن پس از
آزادی زندانیانی که در ژوئیه گذشته به اتهام قتل یک پروفسور عراقی در عدن دستگیر شده بودند ٬افتتاح
نمایند .بنا به گفته یک دیپلمات یمنی موافقت نامه عادی شدن روابط با این شرایط که کارمندان هر دو
نمایندگی کامًال جدید باشند ٬امضاء شده است.
 26ـ )سری( نیروی هوایی اسرائیل :وابسته نظامی ما در تل آویو معتقد است که نیروی هوایی اسرائیل
ممکن است پرواز اف ـ 15های خود را برای گشت در سواحل ٬و اسکورت هواپیماهای شناسایی آغاز
ـکرد.این عمل ممکن است وسیله ترس آنها درمورد ازدست دادن اف ـ 15ها وتمایلشان به دادن اف ـ  4و
میراژ و حتی کفیر که خود ”فرصتی جهت شرکت در یک جنگ سخت است“ سرچشمه گرفته باشد.
 27ـ )محرمانه( چرخش نظامیان سوری :مقامات نظامی غربی گزارش میدهند که هفتمین یگان پیاده
مکانیزه سوریه جایگزین پنجمین یگان در لبنان شده است که این موضوع نشاندهنده این حقیقت است که
عملیات تعویض در حال انجام و پایان گرفتن است .بنا به گزارش وابسته نظامی در دمشق ٬این تعویض و
جابه جایی یک حالت عادی و معمولی است.
 28ـ )محرمانه( گروگانهای فاالنژیست :سفارت آمریکا در بیروت گزارش میدهد که بنا به اظهارات
منابع نظامی لبنان ٬فرنجیه هنوز علی رغم آزادسازی  150زندانی به خواهش پاپ ٬چند گروگان دیگر را
دراختیار دارد .این منابع و مطبوعات لبنانی نیز ادعا میکنند که فاالنژیستها هنوز  26گروگان دیگر را آزاد
نکردهاند ٬زیرا تقاضاهای مخصوصی دارند که حاضرند در قبال برآورد آنها گروگانها را آزاد سازند ٬که
عبارتند از:
)الف( بازگشت ساـکنین طرفدار فاالنژیستها به خانههایشان در شمال لبنان؛
)ب( آزادی فاالنژیستهایی که توسط سوریه پس از قتل وابستگان فرنجیه دستگیر شدهاند؛ و
ونس
)پ( جایگزین شدن ارتش سوریه توسط ارتش لبنان در شمال.
سند شماره )(55

سری
تاریخ 16 :اـکتبر  79ـ  24مهر 58
از :وزارت امور خارجه واشنگتن دیـ سی به :مجمع گردآوری خالصههای اطالعاتی ـ با اولویت
)پاراـگراف  8ـ  1خیلی محرمانه(
موضوع :خالصه اطالعاتی  917ـ  16اـکتبر 1979
 1ـ اسرائیل :موقعیت حزب کارگر :از آن زمان یعنی ماه می  1977که در انتخابات عمومی حزب
ـکارگر ضربات کوبندهای دریافت نمود موقعیتش در انظار عموم بسیار چشمگیرتر شده است .آخرین
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بررسی آراء عمومی نشاندهنده این واقعیت است که حزب کارگر از لیکود بااختالف عمدهای پیشی گرفته
است .در صورتی که بگین نتواند اوضاع را تغییر دهد ٬حزب کارگر احتماًال در انتخابات بعدی برنده شده
یک بار دیگر مرکز یک حکومت ائتالفی خواهد گردید.
 2ـ باال رفتن محبوبیت حزب کارگر به کارکرد آن بستگی نداشته ٬بلکه به نحوه کارکرد حکومت اداره
شونده توسط حزب لیکود و شریک ائتالفی آن یعنی نهضت دموکراتیک یادین بستگی دارد .بررسی آراء
عمومی نشان میدهد که در انتخابات آینده هر دو عنصر نهضت دموکراتیک یادین به کلی از بین خواهد
رفت .برای آنها که قبًالطرفدار حزب کارگر بودند ٬ولی به عللی به نهضت دموکراتیک یادین پیوسته بودند
عدم کارآئی این نهضت آشکار شده و آنها تنها راه موفقیت را در بازگشت به حزب کارگر و کار و ایجاد
تغییر از طریق آن میدانند.
 3ـ مهمترین امتیازی که حزب کارگر به دست آورده است به خاطر کارکرد بد حکومت اداره شونده
توسط حزب لیکود بوده است که در نتیجه آن تورم باال رفته ٬کمکها قطع گردیده ٬و عدم کارایی درمدیریت
عمومی که مردم را از این حزب مأیوس کرده است .عدم توانایی بگین در رهبری نمودن کابینه ٬حزب ٬و
ـکشور باعث شگفتی بسیاری از حامیان پیشین وی شده است .آرزوی شدید برای داشتن یک رهبر توانا
بود که گوسفند صفتان اسرائیلی را در سال  1977به دنبال بگین به راه انداخت.
 4ـ نحوه اداره امور مربوط به سیاست خارجی توسط بگین نیز نارضایتی کافی به وجود آورده است.
)الف( بسیاری از حامیان قدیم او از امتیازاتی که به سادات داده است و از طرح خودمختاری وی
هراسان هستند.
)ب( بسیاری دیگر از او به دلیل سبک به خصوصی که درباره ساحل غربی در پیش گرفته رویگردان
شدهاند ٬زیرا معتقد هستند که این برنامه موافقتنامههای صلح با اسرائیل را به خطر انداخـته روابـط
اسرائیل با آمریکا را تیره میسازد.
)پ( دوایر سیاسی پیچیدهتر از اینکه ممکن است موضعگیری بگین محبوبیت او را در انظار عمومی
آمریکا پایین بیاورد ٬بسیار نگران هستند.
5ــ در حالی که دولت درگیر مسایل بسـیاری است ٬حـزب کـارگر دچـار اخـتالفات شـخصی٬
ایدئولوژیک و درون حزبی شده است .بهطوری که بسیاری از اعضاء حزب نسبت به پرز رئیس حزب
بیاعتماد هستند .در دو سال گذشته او نتوانسته است رهبریت خوبی ارائه دهد .ولی با این وصف چنین به
نظر میرسد که او باز هم ریاست حزب را عهده دار باشد و از طرف حزب نامزد نخستوزیری برای
انتخابات آینده باشد .ولی پرز از طرف دشمنانش نیز تحت فشار بسیار است .از مهمترین دشمنان او که
بسیار کینه توز و انتقامجوست میتوان رابین را نام برد .او در همین اواخر خاطرات خود را منتشر ساخته
است و در آن از پرز به عنوان یک طراح خام و یک فرد ناشایست برای مقام نخستوزیری نام برده است.
رابین که معتقد است پرز همیشه در طول حکومتش به او حقه زده این چنین وانمود میکند که حتی اـگر به
قیمت از بین رفتن حزب کارگر هم بشود وی پرز را از بین خواهد برد .ممکن است که رابین بتواند به پرز
صدمه بزند ٬ولی مطمئنًا وی نخواهد توانست بار دیگر نخستوزیر بشود.
6ـ ایگال آلون که زمانی نخستوزیر و مخالف سرسخت پرز بوده است ٬اصوًال عالقه ندارد که او را از
شمار دشمنان پرز خارج سازند .پرونده آلون پاـک است ٬ولی او به عنوان یک چهره پیر و دگم شناخته شده

اسناد النه جاسوسی آمریکا

 540

و حزب کارگر حتمًا مایل نخواهد بود که رهبری چون او داشته باشد.
 7ـ در سطوح پایینتر حزب کارگر نیز مانور و نمایش قدرت برای به دست گرفتن زمام امور به چشم
میخورد .بسیاری از رهبران جوانتر که اخیرًا از طریق الحاق فدراسیون کیبوتز پا به عرصه نهادهاند سعی
دارند که رهبران مسنتر را از پیش پای خود برداشته و رهبریت حزب را به دست گیرند.
 8ـ در حال حاضر ٬حزب کارگر دائمًا بگین را به علت مدیریت نادرست اقتصاد٬اختالف در کابینه ٬و
اشتباهاتی که در سیاست خارجی و سیاستهای مستعمراتی مرتکب شده است ٬سرزنش میکند .بر سر
مسائل اقتصادی و اختالفات کابینه که دو مسئله مهم در نظر حزب است ٬بگین نخواهد توانست بهانهای
ارائه دهد .ودر همان حال ٬حزب کارگر سعی خواهد کردارتباط خود را باحزب مذهبی ملی حفظ نماید تا
”مشارکت تاریخی“ میان این دو بعد از انتخابات بعدی نیز ادامه یابد ـ البته در صورتی که بتوانند بر سر
موافقت نامه ساحل غربی به توافق با یکدیگر برسند.
9ـ )طبقهبندی نشده( موافقت نامه ساحل غربی :در پانزدهم اـکتبر نظامیان اسرائیلی مهاجرین ـگوش
آمونیم را که به عنوان اعتراض به تصمیمگیری کابینه درباره ساحل غربی که  31آبادی نشین اضطراری بر
پا کرده بودند ٬وادار به تخلیه منطقه کردند .در همین رابطه معاون نخستوزیر یادین بیان داشت ”در آینده
درست مانند گذشته ما دموکراتها با برپایی هر گونه مستعمره جدید که با دالیل امنیتی مطابقت نداشته
باشد ٬مخالفت خواهیم ورزید“.
10ـ )طبقهبندی نشده( مطبوعات اردن :رادیو امان گفته است تصمیم دولت اسرائیل مبنی بر گسترش
مستعمرات در ساحل غربی ”نشاندهنده این واقعیت است که یک اسرائـیل قـویتر بـاید بـه مـقاصد
توسعهطلبانه و تهاجمی خود شدت بخشد “.مطبوعات منتشره در  14اـکتبر از سفر نمایندگان سازمان
آزادیبخش فلسطین و اردن که برای جمع آوری کمکهای مالی روانه کشورهای لیبی ٬الجزیره ٬تونس ٬و
مراـکش شده بودند با آب و تاب یاد نمودند.
11ـ )طبقهبندی نشده( موضعگیری مصر بر سر مستعمرات اسرائیلی :رادیو قاهره در  15اـکتبر اعالم
داشت که ایجاد مستعمرات جدید در مناطق اشغالی عربی توسط اسرائیل با ان قسمت از معاهده ـکمپ
دیوید که در ان اسرائیل ”وادار به به رسمیت شناختن“ ”حقوق حقه“ فلسطینیان شده بود مغایرت دارد.
 12ـ )سری( تقاضای کمک اسرائیل برای سال مالی ـ  :81سفارت آمریکا در تل آویو گزارش میدهد
ـکه در صورتی که اسرائیل بخواهد سیاستهای اقتصادی پیشین را دنبال کند٬مقدار زیادی در سال مالی 81
ـکمبود بودجه خواهد داشت .درخواست کمک اسرائیل و برای سال مالی  81بیان میکند که کمکهای
آمریکا به اسرائیل باید خیلی بیشتر از آنچه که هست ادامه یابد تا اسرائیل مجبور نباشد٬اقدامات ریاضت
ـکشانه را پیشه کند.
 13ـ )طبقهبندی نشده( نمایندگان حقوقی سیاهپوستان از اسرائیل بازدید میکنند :رسانههای گروهی
اسرائیل در  15اـکتبر اخباری مبنی بر بازدید نمایندگان حقوقی سیاهپوستان و نمایندگان کارگری آمریکا
از اسرائیل را پخش کردند .در این خبر از حمایت این نمایندگان از اسرائیل و محکوم نمودن سازمان
آزادیبخش توسط آنها بسیار قدردانی شد .بنا به اظهارات بایارد راستین ٬رئیس انستیتو فیلیپ راندولف و
یکی از اعضاء نمایندگان ٬آنها که سعی میکنند وانمود کنند که در آمریکا از سازمان آزادیبخش فلسطین
حمایت همه جانبه میشود سعی در ”به هم زدن مراحل صلح“ دارند.
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 14ـ)طبقهبندی نشده( نفت مصر ـ اسرائیل :سفارت آمریکا در قاهره اظهار داشت که مطبوعات مصر
در  12اـکتبر اعالم کردهاند که مصر نفت خود را براساس دولت به دولت به اسرائیل نخواهد فروخت ٬بلکه
این معامله تنها جهت شرکتهای خصوصی و در بازار آزاد انجام خواهد گرفت.
 15ـ)طبقهبندی نشده( بازدید حافظ اسد از مسکو :رادیو دمشق گزارش میدهد که یکی از ”مهمترین
عناوین“ مورد بحث در بازدید اسد از مسکو که در  15اـکتبر آغاز شده است ٬بحث و تبادل نظر پیرامون
اوضاع داخلی سوریه خواهد بود .واضح است که حافظ اسد تقاضا خواهد کرد که کمکهای اقتصادی و
ـگسترشی به سوریه باید بیشتر شود تا ”سوریهای با پایگاه اقتصادی قوی“ به وجود آید .رادیو توکیو اعالم
داشت که برژنف به علت کسالت جسمانی در  15اـکتبر نخواهد توانست با حافظ اسد مالقات نماید.
 16ـ )محرمانه(اتحادیه عرب :شعبه اتحادیه عرب در قاهره اعالم داشت که یک سری از سمینارهای
اتحادیه عرب بزودی برگزار خواهد شد .ژنرال محمد رائد به سفارت آمریکا در قاهره اظهار داشت که این
سمینارها به عنوان عملی که دفتر اتحادیه عرب در قاهره را زنده نگاه خواهد داشت تا بلکه بتوانـد
اختالفات و کینههای میان اعضای اتحادیه عرب را از میان بردارد ٬انجام خواهد گرفت.
 17ـ )محرمانه( شایعات مربوط به آشتی یمن و مصر :در  13اـکتبر یک روزنامه مصری گزارش داد که
یکی از کشورهای عربی که عضو اجالس بغداد علیه مصر بود موضوع خود را مورد تجدید نظر قرار داده
است تا بلکه بتواند با مصر روابط خود را از سر بگیرد .یکی از دیپلماتهای مجرب یونانی در گفتگویی با
سفارت آمریکا در قاهره اعالم داشت که کشور مزبور یمن میباشد ٬ولی این خبر هنوز مورد تأیید قرار
نگرفته است.
 18ـ )طبقهبندی نشده( تولید نفت ـکویت :روزنامه الوطن در  14اـکتبر اعالم داشت که ـکویت در نظر
دارد میزان تولید نفت خود را از  2/2میلیون بشکه در روز به 14کاهش دهد .زمان دقیق آغاز این کاهش
هنوز اعالم نشده است.
 19ـ )طبقهبندی نشده( سازمان آزادیبخش فلسطین و نفت :رویتر در  14اـکتبر گزارش داد که فاروق
قدومی ریاست بخش سیاسی سازمان آزادیبخش فلسطین از کشورهای عربی خواسته است تا از ”سالح
نفت“ برای تأثیر گذاری بر انتخابات آینده آمریکا استفاده کنند.
 20ـ )محرمانه( ایران ـ سازمان آزادیبخش فلسطین :سفارت آمریکا در تهران گزارش داد که وزیر
امور خارجه ایران یزدی در  10اـکتبر اعالم داشته است که سازمان آزادیبخش فلسطین اجازه افتتاح
دفتری در شهر اهواز در خوزستان را نخواهد داشت .در همان روز ابوشریف فرمانده سپاه پاسداران و
ـگروه نظامی مسلمان یعنی مجاهدین عدم رضایت خود را نسبت به این سیاست ایران در رابطه با سازمان
آزادیبخش فلسطین اعالم داشتند .در  12اـکتبر یک هیئت نمایندگی از سازمان آزادیبخش فلسطین به
سرکردگی یک فرمانده نظامی فتح به نام الوزیر به تهران وارد شده تا با وزراء دفاع ایران و امور خارجه و بنا
به گزارش با خمینی مالقات نماید .با این وصف ٬سفارت آمریکا در تهران باور ندارد که دیدار این هیئت از
ایران بتواند ٬تغییری در سیاست اصلی ایران در رابطه با سازمان آزادیبخش فلسطین حاصل نماید.
 21ـ )طبقهبندی نشده( حداد ـ سرکیس :در 15اـکتبر صدای لبنان بیانیهای را از طرف سرگرد حداد
پخش نمود که بنا بر آن وی ادعا کرده است٬تبلیغات سوء خود را علیه رئیس جمهور سرکیس و حکومت
لبنان متوقف خواهد ساخت .زیرا حداد احساس میکند که دولت لبنان با آمریکا همکاری میکند تا
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عناصر سوری و فلسطینی را در لبنان از بین ببرد .وی همچنین معتقد است که لبنان ”دومین کشوری
ونس
خواهد بود که قرار داد صلح را با اسرائیل امضاء مینماید“.
سند شماره )(56

سری
تاریخ 26 :مهر 1358
از :وزارت امور خارجه واشنگتن دیـ سی به :مجمع گردآوری خالصههای اطالعاتی ـ با اولویت
هشدار :شامل منابع و شیوههای حساس اطالعاتی است ـ غیر قابل رؤیت برای بیگانگان
موضوع :خالصه اطالعاتی  919ـ  26مهرماه 1358
 1ـوتوی ساحل غربی ـ عرفات :عواملی مرکب از دیپلماسی توأم با صراحت٬سیاستهای اسرائیلی در
مورد مستعمره نشینها ٬و بدبینی اعراب نسبت به مذاـکرات خود مختاری سبب بروز حمایت غیر منتظره در
ساحل غربی رود اردن در قبال ساف شده است .رابطه جدید عرفات با حسین به وی اجازه داده است که
بدون ترس از درگیر شدن با شاه سیاستهای خود را در ساحل غربی دنبال کند.
 2ـ روزنامههای عربی ساحل غربی به انعکاس احساسات عمومی مبنی بر اینکه ادعای حکومت
اسرائیل در مبارزه علیه آبادی نشینهای غیر قانونی پوچ و بی معنی شده است پرداختهاند” :ـگوش آمونیم و
حکومت ٬دوروی یک سیاست در مورد آبادی نشینها هستند “.عالوه بر این ٬ساـکنین ساحل غـربی
استدالل میکنند که عمل ایجاد آبادی نشینها نامشروع است چه زمینهای خصوصی باشند و چه ”دولتی“.
 3ـ این نگرانیها و فشارها سبب شده است که حتی آنهایی که در مورد تظاهرات ساف شک و تردید
عمیق دارند ٬با این سازمان متحد شوند:
)الف(شهردار بتلهام فریج میگوید که او با هرگونه قرارداد خود مختاری مخالفت خواهد ورزید و هیچ
یک از فلسطینیهای معتبر در این مذاـکرات شرکت نخواهند کرد .فریج به مقامات سرکنسولگری اورشلیم
ـگفت که او ”تا آخرین قطره خون خود“ سعی خواهد کرد مانع از برگزاری انتخابات در حومه خود شود.
)ب( شهردار شوا از غزه هنوز هم مدعی است که در هیچ مذاـکرهای که هدف آن خاتمه یافتن ایجاد
آبادی نشینها و پیدایش خود مختاری فلسطینیها نباشد ٬شرکت نخواهد کرد) .با این وصف وی معترف
است که مقامات اسرائیل قادر هستند با خاتمه دادن به حکومت نظامی یک خودمختاری ساختگی را بر
غزه تحمیل نمایند(.
)ج( حکمت المصری نابلوسی و قبیلهاش که از نفوذ بسیاری برخوردار است نیز گمان نمیکنند که
فرمول خود مختاری مورد حمایت آنها تحقق یابد.
)د( عزیز شهادی گفت کـه او و دیگـر مـیانهروهای فـلسطینی در کـنفرانس ”دورنـمای جـدید“
تحتالحمایه محافظهـکاران اسرائیل در واشنگتن که در ماه جاری برگزار خواهد شد شرکت نخواهند کرد
چون ساف آن را وتو کرده است.
 4ـ حتی اـگر این بیانات تا حدودی مخاطرهآمیز باشد ٬باید گفت که برای این افراد مهم است که علنًا
خود را با جناح میانهرو ساف هم پیمان نشان دهند .بیانات آنها حاـکی از آن است که آنها مردی را که از نظر
حمایت سیاسی برای خودمهم به حساب میآورند ٬اـکنون حامی ساف دیدهاند .اـکثر ساـکنین ساحل غربی
معتقدند که اـگر مقامات اسرائیل اجازه دهند انتخابات شهرداری در بـهار آیـنده بـرگزار شـود تـمام
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ـکاندیداهای محافظه کار و کمونیست خود را تحت پوشش ساف جلوهـگر خواهند ساخت.
5ــ با این وصف ٬عرفات قادر نیست صرفًا به شخصیتهای متغیر و متنوع ساحل غربی دستورات خود
را القا کند .اـکنون نوعی رابطه بده و بستان با تبادل نظر دائمی و پایانناپذیر برقرار شده است .عرفات
نمیخواهد حمایت ساحل غربی را که پس از تالش بسیار به خود جلب کرده ٬از دست بدهد .او مجبور
است به اتفاق نظر اهالی ساحل غربی در مورد خود مختاری توجه بسیار بنماید .با این وصف اـگر اسرائیل
امتیازات مهمی ندهد ٬او نیز مجبور نخواهد شد اجازه همکاری در روند خود مختاری را صادر نماید.
 6ـ در تحلیل نهایی ٬عرفات احتماًال تنها کسی خواهد بود که میتواند در مورد ماهیت پاسخ اهالی
ساحل غربی در رابطه با مذاـکرات خود مختاری تصمیمگیری نماید .اینچنین به نظر میرسد که عرفات
میتواند مانع از پیدایش کاندیداها و مانع از حرکت فلسطینیها به طرف صندوقهای رأی شود .عراق٬
سوریه ٬احتماًال اردن و عربستان سعودی نیز وی را در این مسیر حمایت خواهند کرد.
 7ـ از طرف دیگر ٬با صدور اجازه برگزاری انتخابات عرفات مطمئن خواهد شد که مقام خودمختاری
را در آینده تحت کنترل خود خواهد داشت ٬وی پس از آن میتواند موجبات شرمساری اسرائیلیها و
سرانجام لغو قرارداد را فراهم آورد .وی هر راهی که انتخاب کند ٬احتماًال خواهد توانست کنترل شدید
ساف را بر ساحل غربی تضمین نماید.
 8ـ )طبقهبندی نشده( مذاـکرات خود مختاری :طبق اظهارات سفارت آمریکا در قاهره ٬نخستوزیر
خلیل در تاریخ  25مهرماه گفته است که مصر بشدت خواستار آن است که اورشلیم در قلمرومنطقهای در
آید که از مرز خود مختاری برخوردار است.
 9ـ)طبقهبندی نشده(تهدید آـگودات اسرائیل مبنی بر ترک ائتالف :بنا به گزارش رادیو تل آویو ٬بخشی
ازائتالف حاـکمه بگین به نام آـگودات اسرائیل در  17اـکتبرتهدید کرده است که درصورتی که ائتالف مسئله
ممنوعیت سقط جنین را تصویب نکند ٬این ائتالف را رها خواهند کرد .لیکن بسیاری از اعضاء ائتالف
معتقد هستند که آـگودات اسرائیل تهدید خود را به مرحله اجرا نخواهد گذارد.
 10ـ )طبقهبندی نشده( عکسالعمل قاهره نسبت به آبادی نشینها :روزنامه مـصری نکـات مـهم
مصاحبه خلیل بایدیوت آهارونوت را که در آن گفته است تصمیم اسرائیل مبنی بر گسترش آبادی نشینها
در ساحل غربی رود اردن باتعهدات بگین به سادات و ـکارتر درتضاد است را گزارش کرده است .وی گفت
ـکه دولت اسرائیل هر ماه با اتخاذ یک تصمیم ”جو اعتماد را مورد تهدید قرار میدهد“.
 11ـ )طبقهبندی نشده( کابینه طرح آبادی نشینها رارد میکند :در  17اـکتبر معاون کابینه آریه نااور
ـگزارش اورشلیم پست را مبنی بر اینکه دولت اسرائیل قصد دارد به منظور متصل ساختن دره اردن به
دشتهای ساحلی غرب رود اردن به ایجاد شش اردوگاه نظامی پدافندی دست بزند ٬تکذیب کرد.
 12ـ )طبقهبندی نشده( دایان و مسئله فلسطینیها :بنا به گزارش رویتر ٬دایان به گروهی از شهروندان
آمریکایی که از تلآویو بازدید میکنند گفته است مهمترین سمپاتهای سازمان آزادیبخش فلسطین )ساف(
نیز خواستار یک جنگ دیگر بین اعراب و اسرائیل نیستند .وی گفت که ساـکنین ساحل غربی روداردن به
خوبی میدانند که یک جنگ دیگر آنها را بشدت مضروب ساخته به صورت آوارگان در خواهد آورد.
 13ـ )محرمانه(خرید زمین در ساحل غربی روداردن :سفارت آمریکا در تل آویو گزارش میدهد که
تصمیم مبنی بر مجاز بودن فروش زمینهای ساحل غربی رود اردن به اسرائیلیها در حجم زمینهایی که به
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فروش میرفته است به علت تمرکز افکار عمومی بر این موضوع تأثیر چندانی نداشته است .این سفارت
خاطرنشان میسازد که ”قبًال“ یک چنین معامالتی معموًال از طریق ”مترسکهای“ عربی در اختفا انجام
ـگرفت” .با این وصف ٬سر کنسولگری آمریکا در اورشلیم در قضاوت پیرامون این موضوع خودداری
میکند .وی خاطرنشان میسازد که فلسطینیهای این ناحیه ترسی مشابه ترس سرگرد فریج در بتلهام
دارند که از عواقب این تصمیم ناشی میشود .به نظر ما تأثیر این عمل زمانی بسیار فاجعهآمیز خواهد بود
ـکه معامله در حالی صورت بگیرد که مالک غایب محسوب بشود.
 14ـ )طبقهبندی نشده( یادین در بیمارستان :سفارت آمریکا در تل آویو گزارش کرده است که معاون
نخستوزیر ٬یادین به علت یک سکته قلبی خفیف در  16اـکتبر در بیمارستان حداسه اورشلیم بستری
ـگردیده است .بنا به گزارش رویتر یادین در حال حاضر ”در وضعیت جسمانی خوبی به سر میبرد“.
 15ـ )محرمانه( نفت ـکویت :سفارت آمریکا در ـکویت گزارش داده است که در  16اـکتبر در طول
مکالمه تلفنی سفیر آمریکا با وزیر نفت ـکویت در اعتراض به سیاست نفتی این کشور ٬وزیر نفت گزارش
مطبوعات مبنی بر کاهش تولید نفت در سال آینده را موردتأیید قرارداد .وی همچنین اشاره کرده است که
در دو هفته آینده قیمت نفت هر بشکه به  22/90دالر افزایش خواهد یافت.
 16ـ )سری( سوریه  /شوروی بر سر مسئله عراق و ساف :بنا به گزارش یک منبع مخفی آزمایش
نشده ٬وزیر امور خارجه سوریه خدام به ـگرومیکو در اواخر سپتامبر گفته است که صدام حسین رئیس
جمهور عراق یک متحد خیانتکار اتحاد جماهیر شوروی است .بنا بر همین گزارش ـگرومیکو نیز با این
موضوع موافق بوده و گفته است که نه او و نه مسکو به صدام حسین اعتمادی نداشته و ندارند .خدام به
ـگرومیکو گفته است که مقامات سوری از اینکه ساف میخواهد باب گفتگو و مذاـکره با آمریکا را باز کند
بسیار دلواپس و نگران هستند.
 17ـ )سری  /غیر قابل رؤیت برای بیگانگان( سوریه و موشکهای AS 9
یک مقام نظامی معتبراروپای غربی به وابسته نظامی ما در دمشق گفت وی اطالع یافته است که در 17
اـکتبر سوریه موشکهای هوا به زمین  9ـ ASرا دریافت کرده است.
 18ـ )طبقهبندی نشده( عراق ـ ـکوباییها :رادیو عراق در  17اـکتبر بیانیه صدام حسین مبنی بر تکذیب
این خبر توسط آمریکا که سربازان ـکوبایی در عراق حضور دارند را پخش نمود.
 19ـ )محرمانه( گروگانهای فاالنژیست :سفارت آمریکا در بیروت گزارش میدهد کـه وضـعیت
ـگروگانها در شمال لبنان همان طور دستنخورده باقیمانده است .منابع فاالنژ گفتهاند که آنها توقع ندارند
ـکه یاران فرنجیه به این زودیها آزاد شوند .یکی از وکالی اتحادیه مارونی سعی دارد که در این منازعه
میانجیگری نماید.
ونس
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سری ـ غیر قابل رؤیت برای بیگانگان
به994 :

تاریخ 14 :اـکتبر  79ـ  12مهر 58
از :ستاد فرماندهی ناتو در اروپا
صفحات منتشره در  4اـکتبر حاوی چهار موضوع میباشد.
موضوع :تلگرام مختصر اطالعاتی کمیته اروپایی آمریکایی
 1ـ اسرائیل :استعفای دایان )سری  /غیر قابل رؤیت برای بیگانگان(
 2ـ جزیره العرب :کنفرانس وزرای امور خارجه )سری  /غیر قابل رؤیت برای بیگانگان(
 3ـ دیگر پیشرفتهای چشمگیر )طبقهبندی نشده(.
 4ـ باروم اخطاری :تغییری نکرده است )طبقهبندی نشده(
 1ـ )سری  /غیر قابل رؤیت برای بیگانگان( ـ این قانون شامل همه پاراـگرافها میباشد( اسرائیل:
استعفای دایان وزیر امور خارجه اسرائیل قطعًا حیثیت در حال تزلزل حکومت این کشور را خدشه دار
خواهد ساخت ٬و نیز در قابلیت ائتالف لیکود در حفظ قدرت تأثیر خواهد گذارد .مهمترین مشکـل
نخستوزیر بگین عبارت است از تعویض دایان بدون اینکه مشکالت درونی بیشتری در ائتالف به وجود
آید .بر سر سازماندهیهای دوباره مقامهای کابینه ٬از هم اـکنون مرافعات و چک و چانه زدنها آغاز شده
است .تالش نخستوزیر در این جهت خواهد بود که مقامهای کابینهای را به نحو آبرومندانهای توزیع
نموده ٬برای از بین بردن خصومت حزبی این بهم ریختگی را تمامی بخشد .در حال حاضر ٬نخستوزیر
مقام وزارت امور خارجه را نیز خود عهده دار خواهد بود.
در همین حال مخالفت عمومی علیه سیاست فاجعهآمیز دولت که تورمی سه رقمی را به وجود آورده
است به طرز فاحشی ادامه دارد .میزان تورم در دو ماه گذشته به نسبت  150درصد در سال باال رفته و برای
بقیه سال تا  100درصد ادامه خواهد یافت.
در ماههای گذشته ٬در نمودار آراء عمومی ٬میزان محبوبیت حکومت دائمًا در حال سقوط و کاهش
بوده است و نشاندهنده این واقعیت است که اـکثریت ٬حزب کارگر مخالف را ترجیح میدهند.
موقعیت شخصی بگین نیز در خطر است .بنابر آرایی که قبل ازاستعفای دایان گرفته شده بود ٬خیلی از
مردم به جای اینکه از عملکرد بگین راضی باشند ناخشنود هستند .یکی از آثار منعکس کننده ایـن
نارضایتی کاهش کرسیهای لیکوداز  17به  5کرسی در پارلمان میباشد .رهبرحزب کارگر مخالف یعنی
شیمون پرز احتماًال از استعفای دایان استقبال کرده است ٬چون این موضوع در عدم کفایت بگین در
رهبری بر سر صلح مؤثر خواهد بود .تا به حال ٬این موضوع مهمترین منبع قدرت بگین بوده است .شیمون
پرز خواستار استعفای بگین شده و احتماًال سعی خواهد کرد از انتقاد عموم علیه او بهره جوید.
با این وصف در پارلمان دیروز با نتیجه آراء  59به  47از  5رأی عدم اعتماد جان سالم بدر برد .همه
اعضای لیکود نیز که در ائتالف حضور داشتند به حکومت رأی دادند .این رأی خود نموداری است از این
واقعیت که بگین در وضعیتی آنچنان خطیر نیست که بتوان گفت قدرت رااز دست خواهدداد) .آقای ـکوپن٬
 (6284ـ )منبع :کمیته اروپا ـ آمریکا 2 ٬ژانویه ٬متعدد(.
 2ـ )سری /غیرقابل رؤیت برای بیگانگان ـ این قانون شامل همه پاراـگرافها میباشد( .جزیره العرب:
وزرای امور خارجه کشورهای عربستان سعودی ٬ـکویت ٬بحرین ٬امارات متحده عربی ٬و عمان ٬اخیرًا به
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ـکنفرانسی در طائف ـ عربستان سعودی خاتمه دادند.
با شناخت این حقیقت که بدون ایران و عراق بحث پیرامون امنیت منطقه خلیج مفهومی نخواهد داشت٬
اعضاء به این موضوع نپرداخته ترجیح دادند که از موقعیت کنفرانس جهت باال بردن میزان همکاری و
تفاهم میان خود بهره جویند.
درباره امنیت داخلی نیز بحث و تبادل نظر به عمل آمد ٬که عبارت بودند از پیشرفتهای اقتصادی ٬و
مشکالت قاچاق اسلحه و آمد و شدهای خرابکاران در مرزهای شش کشور حاضر در جلسه.
یکی از مهمترین موضوعاتی که از کنفرانس حاصل شد گزارش جالبی بود که توسط وزیر امور خارجه
ـکویت تقدیم شد و حاـکی از آن بود که عمال حکومت یمن جنوبی با سران دولت ـکویت در هاوانا تماس
ـگرفته و از آنها خواسته بودند تا کنفرانسی توسط ـکویت برگزار شود تا در نتیجه روابط بین عمان و یمن
جنوبی توسعه و گسترش یابد .سران یمن جنوبی شرایط خاصی برای برگزاری چنین میعادگاهی قائل
نشدهاند ٬لیکن اذعان داشتهاند که آنها را در موقعیت داخلی کنونیشان یاری خواهند داد ٬اـگر مقامات
ـکویتی اعالم کنند که اخبار مربوط به حضور سربازان مصری در عمان واقعیت نداشته وندارد.چنین به نظر
میرسد که این ابتکار سران یمن جنوبی نتیجه وضعیت داخلی کشور است ٬و تا زمانی که اوضاع خطیر
داخلی کشورشان به حالت عادی باز نگردد ٬آنها نمیخواهند درگیری بین خود و کشور عمان داشته
باشند .امکان موقتی بودن یک چنین حرکتی نیز وجود دارد ٬چون رئیس جمهور یمن جنوبی اسماعیل در
برنامه دراز مدت خود در نظر دارد سوسیالیزم را به کشورهای محافظه ـکارتر شبه جزیره گسترش دهد.
بنا به اظهارات حداقل یک نفر از حضار ٬کنفرانس وزرای امور خارجه موفقیتآمیز بوده است ٬تا
جایی که توانسته است میزان تفاهم و تعادل را میان رژیم مشابه در جزیره العرب باال ببرد) .سرگرد ریان٬
) (6284منبع :یکی از اعضا در مسقط ٬کمیته اروپا ـ آمریکا  2ژانویه(.
 3ـ )طبقهبندی نشده( دیگر پیشرفتهای چشمگیر.
الف) :طبقهبندی نشده( الجزیره :مطبوعات الجزیره از ورود اسلحه به مراـکش بسیار انتقاد میکنند و
ادعا میکنند که ”این سالحها علیه خود الجزیره استفاده خواهد شد “.و دیگر اینکه ”این عمل نشاندهنده
خصومت آمریکا علیه تمام مردم آفریقای شمالی است) “.مطبوعات(
ب) :طبقهبندی نشده( موریتانی :بنا به گزارشهای رسیده فرانسه  150نظامی را به نوازیبو در شمال
موریتانی گسیل داشته است تا تأمین  1500نفر فرانسوی موجود در آنجا را برقرار سازند و عالوه بر آن
”اخطاری به عصیانگران )پولیساریو( باشند تا از سرپیچی خود از فرامین حکومت موریتانی بکاهند“.
 4ـ )طبقهبندی نشده( باروم اخطاری :در باروم اخطاری هیچ گونه تغییری حاصل نشده است که البته
تاریخ  24اـکتبر  79میباشد) .منبع :کمیته اروپا ـ آمریکا  2ژانویه (
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خیلی محرمانه
تاریخ 31 :اـکتبر  1979ـ  9آبان 1358
از :وزارت امور خارجه واشنگتن دیـ سی به :مجمع گردآوری خالصههای اطالعاتی با حق تقدم
)پاراـگرافهای  1تا  10خیلی محرمانه است(.
موضوع :خالصه اطالعاتی  928ـ 31اـکتبر 1979
 1ـ اسرائیل :اجالس اول نوامبر ممکن است تعیین کننده باشد :اجالس ویژه کابینه در اول نوامبر در
رابطه با آبادینشینهامیتواند قطعًا سرنوشت دولت بگین را مشخص کند .وزراء یک راه حل مسالمتآمیز
را تحت بررسی قرار خواهند داد :قرار شده که ترتیبی داده بشود تا بگین طرح دادگاه عالی را در مورد
تخلیه شهرکهای الون موره به اجرا بگذارد و همزمان رضایت کافی برای ـگوش امونیم را فراهم کند تا بدین
ترتیب از استعفای شارون وزیر کشاورزی و احتماًال وزیر آموزش هامر جلوگیری کند.
 2ـ به هرحال معلوم نیست که چطور بشود ٬آیا حامیان گوش در کابینه پیشنهاد بگین را قبول خواهند
نمود .کنارهـگیری شارون و هامر تقریبًا منجر به سقوط کابینه خواهد شد.
 3ـ دادگاه دستور داده است که اردوگاه الون موره میبایستی تا بیست و یکم نوامبر به محل دیگری
انتقال داده شود .گزارش مطبوعات نمایانگر این است که بگین:
)الف( انتقال ساـکنین الون موره به یک محل نزدیک را بررسی میکند.
)ب( وانمود میکند که سرزمین اشغالی به وسیله ساـکنین ٬یک محل ثابت نظامی میباشد.
)ج( پیشنهادی مبنی بر ایجاد تعداد زیادی آبادی نشین جدید در سمریه را در آینده نزدیک اعالم
میکند .البته برداشتن این گامها ممکن است بحران را کاهش یا افزایش دهد.
 4ـاینکه آیااین اقدامات مفیدواقع خواهد شد یاخیربستگی به واـکنش ـگوش امونیم دارد .ممکن است
ـگوش اـکنون ترجیح دهد که در سرنگونی دولت متزلزل بگین شرکت کند تا اینکه داوطلبانه یک راه حل
مسالمتآمیز را قبول کند.
5ــ اعضای گوش که تا قبل از سالهای  1977بگین را به عنوان یک حامی و یک قهرمان قبول داشتند٬
اینک از او ناامید شدهاند.
)الف( آنها مذاـکرات آغاز شده بین بگین و مصر را به صورت یک فاجعه مینگرند.
)ب( آنها طرح خود مختاری را به عنوان از دست رفتن ساحل غربی رود اردن از دست اسرائیل
میدانند.
)ج( آنها شکست بگین را )علیرغم تحریک خودشان( در برقرار کردن آبادی نشینها در سـراسـر
”سمریه“ به عنوان خیانتی به معتقدات و تعهدات سنتی او تلقی میکنند.
 6ـ در گذشته ٬گوش ٬بگین را از طریق حزب مذهبی ملی تحت فشار قرار داده بود تا او راوادار به دادن
امتیازاتی در مورد شهرکها بکند .احتمال دارد که گوش متقاعد شده باشد که این تاـکتیک دیگر کاری
نیست .در صورتی که ـگوش امونیم تصمیم بگیرد که از انتقال شهرک الون موره جلوگیری و مقاومت کند٬
بگین به سختی قادر به حفظ مقام و قدرت خودخواهد بود .مقابله با ـگوش امونیم چیزی است که اومنتهای
ـکوشش خود را جهت اجتناب از آن به کار خواهد برد.
 7ـ مقاصدخود بگین نقش مهمی در نحوه پایان خواهدداشت .بگین ممکن است بر این اعتقاد باشد که

اسناد النه جاسوسی آمریکا

 548

پافشاریش در حمایت از تصمیم دادگاه عالی او را قادر خواهد ساخت که مخالفین خود را سر به زیر و رام
ـکند .از طرفی دیگر ٬ممکن است که عمدًا خواستار یک بحران سیاسی به عنوان راه حل آبرومندانه برای
تحقق استعفای خود باشد .او ممکن است به این نتیجه رسیده باشد که بهتر است از مقام خود کنارهـگیری
نماید ٬چون تضاد شدید سیاسی که از طریق سیاست خارجیاش میان حامیان قدیمیش ایجاد کرده بر
احساسات او لطمه و ضربه شدیدی وارد آورده است.
 8ـ اشتیاق بگین برای اینکه خود را به صورت یک صلح کننده جلوه دهد و بدین ترتیب خود را هم
سطح با هرتزل )بنیانگذار صهیونیسم ـ مترجم( و بن گوریون در آورد با تـعهد دیـرین او بـه اصـول
ایدئولوژیکی که مهمترین آن ایمان او به اصل غیر قابل تقسیم بودن ”ارض اسرائیل“ است همیشه در تضاد
بوده است .بگین ظاهرًا قادر نیست مافوق کششهای نیرومند اصول ایدئولوژیکی خود قرار گیرد حتی اـگر
این کار برای تحقق آرزوی او برای اینکه صلح ساز اسرائیل باشد ضرورت داشته باشد .سازش نیز
ضروری میباشد .استعفا بر سر یک مسئله اصولی از قبیل حفظ فرمانروائی برای مردی نظیر او بسیار
مناسب خواهد بود.
 9ـ معذالک ٬بگین ممکن است تصمیم بگیرد که به مبارزه خود ادامه دهد .هر چند موقعیت او از این
لحاظ متزلزل است اما به احتمال قوی هنوز تصمیم خود را درباره اینکه از کدام راه برود ٬نگرفته است.
 10ـ در عین حال ترمیم کابینه در این هفته به بگین کمی مجال داده است که روی یک جنبه پر درد سر
دیگر یعنی فعالیت ناقص کابینه کار بکند .تغییرات ٬وزارت خارجه را موقتًا در اختیار بگین قرار داده
است ٬هوروویتس را به عنوان وزیر دارایی وارد )ـکابینه( نمود .ارلیخ را بیک پست جدید امـا بـدون
اختیارات به عنوان معاون دوم نخستوزیر انتقال داد و نیسیم ساورت نخستوزیر را سرپرست وزارت
اطالعات جدیدالتأسیس نمود.
 11ـ )محرمانه( دایان ـ خود مختاری ساحل غربی رود اردن :سفارت آمریکا در تل آویو گزارش
میدهد که مطبوعات اسرائیل اـکنون اظهار میدارند دلیل ”واقعی“ برای استعفای دایان احتماًال این تصمیم
ـکابینه پیش بوده است که حق حاـکمیت اسرائیل در پایان دوره خود مختاری پنج ساله بر ساحل غربی رود
اردن برقرار خواهد شد و این تصمیم نشاندهنده جهت و رهنمودهای ”تیم مذاـکره کننده اسرائیل بوده
است ـ دایان کرارًا گفته است که این تصمیم که او با آن مخالفت میورزیده است ٬به وسیله کابینه در یک
نشست سری اتخاذ شده است .منشی کابینه فائو ٬و وزیر کشور بورگ این موضوع را تکذیب نمودهاند.
تصمیم کابینه اـگر حقیقت داشته باشد ٬میتواند نشانگر تغییر موضع بگین پیرامون این مورد باشد .به
هرحال سفارت آمریکا در تل آویو چنین نظر میدهد که بسیاری از اسرائیلیها از مدتها قبل انتظارداشتهاند
ـکه دولت چنین موضعی را اتخاذ کند ٬اما این مسئله رسمًا تأیید نشده است.
 12ـ )خیلی محرمانه( حزب کارگر اسرائیل :سفارت آمریکا در تل آویو گزارش میدهد که حزب
ـکارگر از تمام امکانات بهره میبرد تا در انتخاباتی که از پیروزی در آن مطمئن است شرکت جوید .پرز
علیرغم حمالت رابین و احتماًال تالش آمسون برای به دست گرفتن رهبری و افزایش روز افزون اعضای
جدید حزب کارگر ٬هنوز بر اوضاع مسلط است .حزب کارگر از هم اـکنون در حال بررسی امکاناتی است
ـکه در بعد از انتخابات ایجاد میشود ٬مثل ائتالف با عناصر مرکزی غیر حزبی .همچنین تصور میشود در
آینده نزدیک یک دولت وحدت ملی روی کار بیایدّ ٬اما فقط بعد از انتخابات.
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 13ـ )طبقهبندی نشده( وضع جسمانی بگین :روزنامه هآرتز در  30اـکتبر اظهار نموده است کـه
اطرافیان بگین ناظر بودهاند که قوه حیاتی بگین کًال رو به زوال میرود ”و جنبههای مختلف فکری او
همیشه توام با افسردگی و اضطراب میباشد “.در جلسه  28اـکتبر بگین بسیار ساـکت و خسته ”به نظر
میرسید واصًال در مناظرهها شرکت نکرد .هآرتزتفسیرمیکند که بحران دولت کنونی در بعضی از جنبهها
تا حدی بستگی به وضع جسمانی بگین دارد.
 14ـ )طبقهبندی نشده( گروه دزدان اسرائیلی دستگیر شدند :خبرگزاری آسوشیتدپرس گزارش نموده
است که پلیس اسرائیل 43مظنون که  13نفر از آنان سرباز بودند را دریک گروه دزدی که گفته شده مهمات
و سالحهای ارتشی دزدیده شده را به دهکدههای عرب نشین در اسرائیل تحویل میدادند ٬دستگیر نموده
است.
 15ـ بورگ بر سر گفتگوهای خود مختاری :در یک کنفرانس مطبوعاتی در  30اـکتبر که از رادیو
)نیروهای دفاعی اسرائیل( پخش شد بورگ گفت که او با نماینده اعزامی ایاالت متحده توافق کرده است
ـکه به اعراب و اسرائیلیهای ساحل غربی رود اردن و نوار غزه اجازه داده شود که در آماده سازی و نظارت
انتخابات شرکت کنند.
 16ـ )طبقهبندی نشده( اسرائیل ـ ـکانادا :رادیو بیتالمقدس گزارش میدهد که مقامات اسرائیل از
تصمیم ـکانادا مبنی بر اینکه سفارت خود را به بیتالمقدس انتقال ندهد ٬ناراحت شدهاند.
 17ـ کمک ایاالت متحده به اسرائیل :مطبوعات  30اـکتبر اسرائیل شامل مـقاالتی در رابـطه بـا
صحبتهای رویتر سخنگوی وزارت خارجه که در  25اـکتبر صورت گرفته است ٬بودند .داور طی مقالهای
تفسیر نموده است که وزارت خارجه آمریکا تأیید میکند که یک رابطهای بین کمک بـه اسـرائـیل و
عقبنشینی از سرزمینهای اشغالی وجود دارد“.
 18ـ )محرمانه( ساف ـایتالیا:سفارت آمریکا در رم گزارش میدهد که در جریان بازدیدمقام سازمان
آزادیبخش فلسطین فاروق قدومی از ایتالیا ٬وزارت خارجه این کشور به وی اطالع داده است که ایتالیا
نمیتواند این سازمان را ”از لحاظ قانونی“ به رسمیت بشناسد ٬لیکن ”از لحاظ سیاسی“ این کار را خواهد
ـکرد .در بیانیه منتشره وزیر امور خارجه ٬لغاتی مشخص کننده این بود که دعوت از قدومی را میتوان یک
شناسایی ”عملی“ ضرورت مشارکت ساف در جریانات صلح به حساب آورد.
 19ـ )طبقهبندی نشده( ساف ـ آلمان غربی :بنا به اظهار رویتر ٬سخنگوی آلمان غربی در  19اـکتبر
تأیید نموده است که به مأمور اطالعاتی اسرائیل اجازه داده شده که از چهار چریک فلسطینی در یک
زندان مونیخ بازجویی به عمل بیاورد .نماینده سازمان آزادیبخش فلسطین در بیروت و بن تهدید نموده که
اقدام تالفیجویانهای بر علیه آلمان غربی انجام خواهد داد.
 20ـ )طبقهبندی نشده( ـکرایسکی ـ ساف :ـکرایسکی در نطق خود برای اجالس عمومی سازمان ملل
در  29اـکتبر پیش بینی نمود که به زودی تمامی کشورها ساف را به عنوان نماینده فلسطینیها به رسمیت
خواهند شناخت.او اضافه نمود که هنگامی که این جریان صورت بگیرد ٬فلسطینیها مجبور به رسمیت
شناختن اسرائیل خواهند بود و در نتیجه اسرائیل مجبور خواهد بود که حقوق ملی مشروع فلسطینیان را به
رسمیت بشناسد.
 21ـ )طبقهبندی نشده( چین ـ لبنان ـ ساف :رویتر گزارش میدهد که معاون وزیر امور خارجه خلق
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چین هوینگ از عمان برای گفتگوهایی با وزیر خارجه لبنان فؤاد پطروس ٬عرفات و دیگر رهبران ساف
در  29اـکتبر وارد بیروت شد.
ونس

اسنادی از قرارگاه سیا
اسنادی از قرارگاه سیا در تهران به دست آمده و به نحوی گوشهای از همکاریهای وسیع بین سیا و
موساد را میتوانند ترسیم کنند ٬در این بخش جای گرفتهاند و اضافه بر آنهایی هستند که تاـکنون در کتب
اسرائیل شماره 1و شماره  2مالحظه شدهاند.
اسناد  1تا  6تالشهای سیا برای معرفی فعالیتهایی است که پیش از انقالب توسط شوروی علیه
اسرائیل از ایران به اجرا در آمدهاند ٬درباره آن شرح بیشتری داده خواهد شد.
اسناد  7و  8دو گزارش را که سیا به موساد میدهد مشخص میکنند :یکی شرح مأموریت و وظایف
سپاه پاسداران و دیگری ماده  5قانون اساس و نظر امام خمینی درباره آن.
سند  9نشاندهنده همکاری سیا و موساد برای شناسایی دستگاه اطالعاتی ایران و همچنین اعالم
آمادگی به یکدیگر برای کمک در تماس با دانشجویان ایرانی مقیم خارج میباشد.
سند  10گزارشی است که یکی از منابع موساد درباره امکان حمله فلسطینیها به تأسیسات آمریکایی
تهیه کرده و آن را در اختیار سیا گذشتهاند.
از سند  11این طور دریافت میشود که اسرائیلیها اطالعاتی درباره احـتمال کـمکهای نـظامی
جمهوری اسالمی به سوریه و سازمان آزادیبخش فلسطین جهت مقابله با اسرائیل به دست آوردهاند و با
نگرانی کم و کیف قضایا را از دوستان آمریکایی خود جویا شدهاند و در اینجا توضیحی که سیا تهیه کرده
آمده است.
سند  12یعنی آخرین سند تحلیل موساد از انقالب اسالمی ایران میباشد .و به عنوان متن مقدماتی
برای تبادل نظر تحلیلگران موساد و سیا درباره آن و علل شکست خود در منطقه میباشد.
الزمست درباره اسناد  1تا 6توضیحی داده شود .به دنبال گزارشی که سیا درباره موضوع یاد شده تهیه
میکند بین قرارگاههای سیا در تل آویو و تهران با ستاد مرکزی مسائلی مطرح میشود که بعدًا خودشان آن
مسائل و مکاتبات را ”طوالنی و نامربوط“ به اصل قضیه میدانند) .در سند شماره  (6اجماًال اینکه در
ـگزارش مذکور فردی به نام نیکالی ـکورول معرفی میشود که مأمور اطالعاتی بوده و پیش از انقالب
اسالمی سعی کرده از یک یهودی ایرانی در رابطه با اسرائیل استفاده اطالعاتی نماید و او را به آنجا بفرستد.
در آن گزارش از آن فردیهودی نام برده نمیشود ٬ولی به طور جداـگانه به واحد تل آویو )نه موساد(اطالع
میدهند که او از جاسوسان سیا میباشد .سپس تهران اطالع میدهد که ـکورول پس ازانقالب سعی کرده با
این جاسوس که نامش سیمون فرزامی بود رابطه برقرار کند .با دریافت این اطالع ٬ستاد مرکزی سیا
تشخیص میدهد که خوب است بگذارند این رابطه برقرار شد تا از روی رفتار و شیوه عمل ـکورول دریابند
ـکه دستگاه اطالعاتی شوروی پس از انقالب چگونه میخواهد در ایران در رابطه با اسرائیل فعالیت داشته
باشد و نتیجه مطالعه را دوباره به موساد گزارش دهند .ولی برای این کار شاید بهتر باشد که بیشتر درباره
ـکورول بدانند و از اسرائیلیها بپرسند ٬درباره او چه اطالعی دارند .قرارگاه تل آویو که قاعدتًا باید چنین
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وظیفهای را اجرا کند به نظرش میرسد که این ابراز توجه به سابقه ـکورول عاقالنه نیست .چون اـگر ـکورول
پیش از انقالب فرزامی را روانه اسرائیل کرده و ساواـک هم در جریان بوده اسرائیلیها احتماًال میدانند
ـکورول با چه کسی )یعنی فرزامی( معاشرت داشته است .لذا سؤال درباره ـکورول ٬آنها را هشیار میکند که
قضیه ـکورول ـ فرزامی هنوز جاری است و سراغ فرزامی که برای سیا کار میکند ٬میروند .قرارگاه
تلآویو میگوید ٬اـگر قرار است چنین شود از همان ابتدا خودمان نزد آنها بگوییم که حقیقت چیست و
فرزامی چه کاره است و ماحصل فعالیت او را با اسرائیلی شریک شویم.
به دنبال آن قرارگاه تهران نظر میدهد که اـگر اسرائیلیها بخواهند وارد قضیه شوند ٬فعالیت فرزامی برای
سیا عمدتًا در جهت شناسایی عملیات اطالعاتی شوروی در رابطه با اسرائیل از ایران هدایت میشود و
مستلزم تماسهای مکرر فرزامی با عوامل روسی میباشد .چنین وضعی اـگر در سابق وجود داشته و این
رابطه بر قرار بوده به علت نظارت و کنترل مستقیم خود ساواـک بوده است در حالی که پس از انقالب
فرزامی نمیتواند برای تماسهای خود مجوز داشته و بعد از اینکه در معرض مراقبت جمهوری اسالمی
قرار گیرد به مخاطره میافتد .بنابراین در صورت توصیه به فرزامی برای تماس با ـکورول او احتماًال
مخالفت میکند و سیا منبع خود را از دست میدهد؛ پس بهتر است از خیر آن بگذرند.
یادآوری میشود که سند شماره  5جزو مکاتبات مربوط به قضایای فوق نیست ٬بلکه مدتی بعد
فرستاده شده و موضوع آن سوابق ـکورول میباشد که دوباره مطرح گردیده است .به عالوه در کتاب
اسرائیل ) 2ـکتاب شماره  (19سند  5آن هم که مورخ  4آبان  58است اشاره شده که اسرائیلیها فرزامی را
میشناسند و از استخدام او در سیا مطلع هستند.
دانشجویان مسلمان پیرو خط امام
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سند شماره )(1
سری
تاریخ 23 :فروردین ـ  58ـ  27آوریل  79تلگرام غیر فوری
به :تل آویو رونوشت برای تهران
از :واشنگتن 417866
عملیات اطالعاتی شوروی علیه اسرائیل از ایران
موضوع :هشدار ـ شامل منابع و شیوههای اطالعاتی است .حساس سی.ـکی .تاپ
 1ـ همان طور که ریاست قرارگاه ممکن است به یادداشته باشد ٬درفرصت دیداراواز ستاد مرکزی این
فکرمورد بحث قرار گرفت که عملیاتی که ممکن است ـک.ـگ.ب .و  /یا جی .آر.یو.ازایران علیه اسرائیلیها
داشته باشد به اسرائیلیها معرفی شوند.
به دنبال این مذاـکره ٬ستاد در نظر گرفت بعد از اعزام یک مأمور به طور موقت و تکمیل شدن یک
تحلیل ازحضور اطالعاتی شوروی مطالب مربوطه را به تل آویو تحویل دهد .دراواخر سال  1978رئیس
قرارگاه تهران درخواست نموده بود ٬چنین تحلیلی انجام پذیرد .در واقع ایـن تـحلیل پـیش از آنکـه
پروندههای قرارگاه تهران بناچار نابود گردند تکمیل شد و مطالب مربوطه ٬ذیًال ارائه شده که میتوانید به
رابط سازمان اطالعاتی همکار بدهید.
متأسفانه ٬وقایع ایران امکان هرگونه عملیات مشترک با اسرائیلیها و مشارکت قرارگاه تهران ما را از
بین برده ٬اما شاید برای رابط سازمان اطالعاتی همکار حائز ارزش ضد اطالعاتی باشد ٬یعنی به عنوان
یک نشانه از شیوه عملی شورویها در یک کشور نزدیک اسرائیل که قاطبه بزرگ و بومی یهودی )حدود
 45000نفر( در آن وجود داشته میتوان از آن استفاده کرد.
” .....از اینجا پاره کنید“ .....
 1ـ همان طورکه میدانید ٬عملیات ما علیه یوگنی مویسیویچ کوگوت با استفاده از عامل شما ”فریده“
در تهران نتوانست موجب برقراری ارتباطی با مأمور جایگزین ما بشود ٬به طوریکه بتوان از آن ارتباط
پیش از عزیمت  PCSوی به شوروی استفاده عملیاتی نمود .معذالک این عملیات محرز نمود که حداقل در
این مورد سرویس اطالعاتی روسیه )احتماًالـک.ـگ.ب (.ظاهرًا سعی داشت با استفاده از یک مأمور عضو
ـک.ـگ.ب) .ـکه نام پدریش به طور عادی یهودی مینماید( ٬یا حداقل خود را یهودی نشان میداده یک
تاجر اسرائیلی را به استخدام در آورد ٬و عملیاتی را علیه اسرائیل در خارج از ایران صورت دهد .به عالوه٬
هنگامی که کوگوت عزیمت نمود شورویها از ”فریده“ دست برنداشتند ٬زیرا آنها باالخره فرد دیگری را که
مظنون به فعالیت برای سرویس اطالعاتی روسیه ٬احتماًال ـک.ـگ.ب .به نام فلیکس گئورگیویچ آووژان
بود در ارتباط با او )یعنی فریده که به عنوان ضمیر مذکر به کار رفته ـ م( قرار دادند.
اـگر چه آووژان از اصل و نسب ارمنی بجای یهودی میباشد شایداین وضع قابل توجه باشد که او نیزاز
یک اقلیت ملی در شوروی است که از بابت نژاد و مذهب خود رنج کشیده و آزار دیده است.اـگر آووژان
واقعًا از ـک.ـگ.ب .باشد .احتماًال عضو اداره) ...ایران ٬اسرائیل ٬افغانستان و ترکیه( از مدیریت کل یکم
اطالعات خارجی است.
 2ـ چون اطالع براینکه ـک.ـگ.ب .ممکن است حداقل قدری ازاحتیاطات خود در مورد به کار گرفتن
مأموران یهودی عضو )در متن ـ م( را کنار گذارده باشد ٬برای ما شگفت آور بود ٬ما دوباره اقدام به مطالعه
پروندههای خود کردیم تا مشخص کنیم آیا عملیات اطالعاتی دیگری را از جانب شوروی در ایران که
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دارای ”ارتباط یهودی“ مشابهی باشد وجود داشت یا نه .ما یک عملیات دیگر را شناسایی کردیم که
ظاهرًا علیه اسرائیل )در کنار سایر اهداف( جهتگیری شده بود ٬و یک مقام یهودی سفارت شوروی را به
نام وادیم مویسیویچ شامووسکی شناسایی کردیم که ظاهرًا به عنوان یک همکارـک.ـگ.ب .عمل مینمود.
الف :خبرنگار تاس نیکالی ایوانویچ ـکورول در  21مهر  54وارد تهران شد و فارسی و انگلیسی را به
سهولت تکلم میکند .اـگر چه ـکورول مظنون به فعالیت برای سرویس اطالعاتی روسیه است .ولی ما
اطمینان نداریم که آیا او ازـک.ـگ.ب .است یاجی.آر.یو .معهذا دالیل چندی به )فعالیت برای (جی.آر.یو.
اشاره دارند و اـگر او از جی.آر.یو .باشد ٬این نشان میدهد که جی.آر.یو نیز در عملیات که در ایران علیه
اسرائیل جهتگیری شده بودند دست داشت) ...این نکتهای است که امیدواریم باالخره آن را روشن کنیم و
شما را در جریان خواهیم گذاشت( .در سال  1356ـکورول دست به کار تماس ابتدایی با یک ایرانی یهودی
ـکه تا آن موقع منحصرًا به عنوان یک منبع خبر درباره امور داخلی ایران از او استفاده میشد ٬گردید تا از او
بهره برداری کند) .آن روسی که قبًال با این فرد در تماس بود و ـکورول را به او معرفی کرد یا مأمور شناخته
شده جی.آر .یو است(.
ارتباط عمدتًا در امتداد خطی که پیش از آمدن ـکورول داشته ادامه یافت ٬اما در اواسط سال 1978
ـکورول از آن یهودی ایرانی خواست که به اسرائیل سفر کند .ـکورول از او خواست درباره ”سیاستهای
اسرائیل“ خبر جمعآوری کند و با ”دوستان تماس بگیرد“.
به هرحال ٬فرد یهودی اعتراض کرد و ـکورول مسئله مسافرت را دوباره مطرح نکرد تا سه ماه بعد که
ـگفت این مسافرت ظرف چند هفته آینده ”باید صورت بگیرد“ .با این حال هنگامی که یهودی ایرانی ادعا
ـکرد که تعهدات قبلیش مبنی براینکه در آن موقع به جای دیگری مسافرت کند ٬مانع میشوند ـکورول عقب
نشینی کرد.
ب :نماینده یک کمیته دولتی مناسبات اقتصادی خارجی شوروی در ایران به نام وادیم مویسیویچ
شامووسکی ٬مشاوراقتصادی سفارت در  27شهریور  18) 54سپتامبر  (75واردتهران شد .با آنکه درباره
فعالیتهای شامووسکی ضمن مأموریت فعلیش چندان اطالعی نداریم .ولی میدانیم که او ضمن مأموریت
قبلیش )دی  35ـ بهمن ) (37ژانویه  56ـ فوریه  (58مورد استفاده ـک.ـگ.ب ٬واقع شد تا در استخدام یک
ایرانی در وزارت تجارت خارجی کمک کند .او مترجم هیئت تجاری در آن موقع بود )وی فارسی و
انگلیسی را به سهولت تکلم میکند( .اـگر چه این برای ـک .گ .ب .زیاد غیر عادی نیست که از خدمت
مترجم هیئت تجاری ٬حتی اـگر اویهودی باشد ٬در  20سال پیش استفاده جوید تا در استخدام فردی که از
قرارمعلوم طبعًا به اودسترسی داشت کمک بگیرد ٬قابل توجه خواهد بود که او درموقعیت عالی فعلی خود
دوباره مورد استفاده ـک .گ .ب.واقع شود .شواهدی در دست است که او چنین بوده و احتمالی وجوددارد
ـکه ما شاید بتوانیم اطالعات بیشتری به دست بیاوریم .در این صورت به شما خبر داده خواهد شد ٬آیا
نتیجه این بوده که سرویس اطالعاتی روسیه سعی داشته از اصل و نسب یهودی شامووسکی استفاده
عملیاتی بکند یا نه.
” .....از اینجا پاره کنید“ .....
 2ـ فقط برای اطالع شما :علیرغم از دست دادن بخش بزرگی از ظرفیت عملیاتی خود در رابطه با
هدفهایی مثل کسانی که فوقًا دربارهشان شرح داده شد و مورد توجه رابط سازمان اطالعاتی همکار
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خواهند بود و علیرغم اینکه با مهاجرت و عزیمت قاطبه یهودی بزرگ ایران سازمان اسرائیلی نیز پایگاه
عملیاتی خود در آنجا را از دست داده.
ما عالقه داریم به اینکه بیشتر درباره این شیوه ظاهری عمل سرویس اطالعاتی روسیه علیه اسرائیل و
درباره روسهایی که فوقًا از ایشان یاد شد ٬اطالع حاصل کنیم .از هر گونه اظهار نظر یا خبری که ممکن
است رابط سازمان اطالعاتی همکار داشته باشد ٬استقبال میکنیم.
آن یهودی ایرانی که ـکورول بدنبالش بود اس .دی .ترامپ  1 /میباشد که یک ناشر و مقام بازنشسته
وزارت اطالعات است و به عنوان عامل دسترس ما عمل کرده است .ساواـک نیز از تماس اس.دی.
ترامپ 1/با ـکورول آـگاه بود .در جریان یک آزمایش دروغ سنجی سیا از اس.دی .ترامپ 1/در آبان 55
وی گفت که هیچ گاه برای یک سازمان اسرائیلی کار نکرده بود ٬اما اعتراف کرد که رابطه نسبتًا نزدیکی با
فردی به نام سولومان دایان داشت که مشارالیه فکر میکرد ٬میتوانست احتماًال یک مأمور اطالعاتی
اسرائیل بوده باشد .ستاد سوابقی راجع به دایان ندارد.
 3ـ پــرونده 0939399 :ـ  0952667 ٬201ـ 949 ٬201؟ 09 0ـ  0216658 ٬201ـ 201
تمامًا سری
4؟ 08677ـ  201تا تاریخ  7فروردین  78در بایگانی ضبط شود.
توضیح سیستم انتشار پیامها :پیرو درخواست ستاد ٬تهران در فهرست مخاطبین قرار گرفت.
سری

سند شماره )(2

سری
به :رئیس

تاریخ 31 :فروردین  58ـ اعضاء
از :تهران ) 52754به کفالت ـکلگروف(
هشدار :شامل منابع و شیوههای اطالعاتی است اس.دی.ترامپ
عطف به :رئیس 412599
 1ـ مبلغ دستمزدی پاداش پیشنهاد شده در پاراـگراف یک تلگرام مرجع که مجموعًا  120/000ریال
بود به اس.دی.ترامپ ) 1/ت  (1/پرداخت شد .او بسیار تشکر کرد.
 2ـ نظریه مطرح شده در تلگرام مرجع صحیح نخستوزیر
 3ـ ت  1/اظهار داشت که ...قطع تماس ٬اودر .....جریان مصاحبه مطبوعاتی امیرانتظام معاون نخست
با نیکالی آی .ـکورول نماینده تاس مالقات کرد .ـکورول گفت که خوشحال میشود ٬بهطور خصوصی با
ت 1/گفتگو داشته باشد و پیشنهاد کرد که در 22اردیبهشت ساعت  16/00با یکدیگر در خیابان کریم
خان زند به پیادهروی بپردازند .در صورتی که ما هم موافق باشیم که اوضاع امنیتی فعلی اجازه میدهد٬
تماسهای علنی از این نوع صورت پذیرد ٬پیرامون مسئله با ت  1 /مذاـکره و آن را دنبال خواهیم کرد.
 4ـ پرونده :بعدًا تعیین شود .تا تاریخ  31فروردین  78در بایگانی ضبط شود.
تمامًا سری
سری
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سند شماره )(3

سری
تاریخ 7 :اردیبهشت  58ـ اعضاء
به :تهران ٬رونوشت برای تل آویو
از :رئیس 427830
هشدار :شامل منابع و شیوههای اطالعاتی است .سی.ـکی.تاپ اس.ترامپ
عطف به :تهران 54؟ ) 52برای تل آویو الزم نیست( ٬واشنگتن ) 417866برای تهران فرستاده میشود(
 1ـ فرد روسی یاد شده در تلگرام مرجع الف  PDPIدارای پرونده ) (201 0939399میباشد که
احتماًال افسر جی.آر.یو است) .امیدواریم که مسئله نوع وابستگی او به سازمانهای اطالعاتی روسیه را
توسط اس.دی .پریتکست حل کنیم (.پاراـگراف  2الف بین خط چینهای برش تلگرام مرجع ب سوابق
 PDPIو اطالعاتی را که راجع به تماس بااس.دی .ترامپ به رابط سازمان اطالعاتی اسرائیل داده شد ارائه
میکند ٬و پاراـگراف  2تلگرام مرجع ب اطالعات بیشتری را فقط برای آـگاهی خودتان میدهدPDPI) .
همچنین در اوایل مرداد  56حرکت خودنمایی در برابر میلتون ب .کالوو )پ( مأمور قرارگاه انجام داد و
پیشنهاد ”هر چقدر پول که میخواهی“ در ازای خبر درباره آیبکس و اواـکس نمود(.
اس .دی .ترامپ ادعا میکند که در اوایل سالهای  70از طرف شورویها دوبار به اسرائیل رفت هر چند
ـکه سابقهای از اینکه این مسافرتها صورت پذیرفتند نداریم .اس.دی.جانوس )ساواـک ـ م( که تخلیه
اطالعاتی اس .دی .ترامپ درباره ارتباط روسی خود را همچنان حتی پس از آنکه او منبع یک جانبه
قرارگاه شد ادامه داد ٬ظاهرًا از پیش این مسافرت را تصویب کرد و به او اجازه داد ”مبلغ زیادی پول“ را که
روسها بابت مسافرتها به او داده بودند نزد خود نگاهدارد .اس.دی .ترامپ اظهار داشته که غـرض از
مسافرت اول ”برقراری تماس با روزنامهنگاران اسرائیلی“ و غرض از مسافرت دوم ”پیدا کردن رابطهای
دانشگاهی“ بود.
 2ـ قرارگاه را تشویق میکنیم که اس.دی .ترامپ را وادارند تماسهای منظم با PDPIرا دوباره از سر
بگیرد ٬البته اـگر که در محدوده قید و بندهای وضع امنیتی فعلی این کار اصًال امکانپذیر بـاشد) .مـا
خاطرنشان میسازیم که در دوران پیش ازانقالب در محافل مطبوعاتی و بین دیپلماتهای کشورهای ثالث
ـکامًال فعال بود ٬به این ترتیب او احتماًال هنوز دلیل محکمی برای تماس با اس .دی .ترامپ دارد و
بالعکس(.
البته این جالب توجه است که آیا PDPIدوباره مسئله اسرائیل را مطرح خواهد ساخت یا نه ـ در هر
زمینهای که باشد ـ اما سایر خواستههای  PDPIنیز مورد عالقه وافر میباشند زیرا شواهدی وجود دارند٬
دال بر اینکه او فعالیتهای عملیات مخفی در جنب جمع آوری اطالعات برای جی.آر.یو دارد ٬و از قرار
معلوم اس .دی .ترامپ هنوز در نظر او منبع ذخیره عملیات مخفی خوبی میباشد .پیشنهاد مـیشود
اس .دی .ترامپ در این موارد توجیه شود و از او خواسته شود نسبت به اقدام  PDPIبه دادن خواستههای
عملیات مخفی در ارتباط با اسرائیل هشیار باشد .با این وجود٬تصمیمگیری در این مسئله که آیا عملیات
اس.دی .ترامپ طاقت ورود شورویها در این )مقطع احتماًال ـ م( دارد یا نه را به قرارگاه واـگذار میکنیم.
 3ـ  .....ما خوشحال میشویم بدانیم عکسالعمل ـکی.ـکی .کامپوند )موساد ـ م( نسبت به خبرهای
تلگرام مرجع چه خواهد بود .خصوصًا اـگر آنها خبری درباره  PDPIداشته باشند .آیا برای قرارگاه امکان
دارد که ضمنًا سولومان دایان را شناسایی کند .احتماًال از طریق راهنمای تلفن و بررسی آدرسها این کار
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صورت گیرد؟
 4ـ پرونده399 :؟  093ـ  0867764 ٬201ـ  201تا تاریخ 7اردیبهشت  78در بایگانی ضبط شود.
تمامًا سری
سری

سند شماره )(4

سری
به :رئیس رونوشت برای تهران

تاریخ 7 :اردیبهشت  58ـ اعضاء
از :تل آویو 28242
هشدار :شامل منابع و شیوههای اطالعاتی است
سی.ـکی .تاپ ـ اس ٬.دی .ترامپ ـ ـکی .کی .کوروالی
عطف به :الف ـ واشنگتن  ٬417866ب ـ رئیس 427830
 1ـ تلگرام مرجع الف میگوید که در سال  PDPI 1977یک تماس پرورشی با یک یهودی ایرانی
برقرار کرد و آن یهودی تا آن موقع فقط به عنوان یک منبع خبر درباره امورداخلی ایران مورد استفاده واقع
شده بود .همان تلگرام ادامه میدهد که چگونه  PDPIسعی کرد اس.دی .ترامپ را وادارد به اسرائیل برود
تا ”درباره سیاستهای اسرائیل خبرجمع آورد و با دوستانش تماس بگیرد“ و در انتهااین عبارت رادارد که
اس .دی .ترامپ“ ”هیچ گاه به اصرارهای مبنی بر دیدار از اسرائیل تن در نداد“.
 2ـ ما نمیفهمیم که این چگونه با نقل قول ذیل از تلگرام مرجع ب میخواند :اس.دی .ترامپ ادعا
میکند که دراوایل سال دو بار از طرف شورویها به اسرائیل رفت...اس.دی .ترامپ اظهار داشت که غرض
از اولین مسافرت برای پیدا کردن آشنایان دانشگاهی )آـکادمیک( انجام گرفت.
 3ـ فکر میکنیم که اـگر اس.دی .ترامپ از طرف شورویها به اسرائیل رفته باشد به خوبی احتمال دارد
ـکه سازمان )اطالعاتی( اسرائیل از آن آـگاه باشد و احتماًال با او در تماس هستند .ما میبینیم که بار دیگر
احتماًال در مقام پوشیده کاری برآمدهایم و در طرف دیگر آنها به احتمال قوی این رامیدانند.در چه زمانی
اس .دی .ترامپ درباره مسافرتهای خود به اسرائیل صحبت کرد؟ اـگر قبل از نوشتن تلگرام مرجع الف
بوده ٬پس چرا این خبر در آن تلگرام گنجانده نشده است.
 4ـ ما همچنین خاطرنشان میکنیم که ظاهرًا ساواـک از مراودات اس.دی .تـرامپ بـا روسـها و
مسافرتهای وی به اسرائیل خبر داشته است ٬به نظر ما این امر احتمال این را که اسرائیلیها از این قضیه آـگاه
باشند ٬افزایش میدهد.
5ــ اینکه قرارگاه حاال نزد اسرائیلیها برود )در حالی که رابـط سـازمان اطـالعاتی هـمکار (...و
درخواست اظهار نظر درباره تلگرام مرجع الف نماید بدون اینکه توضیح دیگری بدهد ٬به نظر ما عاقالنه
نیست در این مرحله ٬به نظرما ...که برای سیا باز است این خواهد بود که اس.دی .ترامپ رایک .....معرفی
ـکنیم و تمام واقعیات را برای آنها بازگو نماییم و پیشنهاد دهیم او را ....با هم قسمت کنیم البته ...از هر
پیشنهاد دیگری که ...استقبال مینماید.
 6ـ درمورد ...قرارگاه تل آویو به طور یک جانبه سولومان دایان را معرفی کند :برای شما ....که درباره
او غیر از نامش اطالعات دیگری هم در اختیار بگذارید؟ در کارتهای سوابق ما چیزی راجع به او نیست.
سری
 7ـ پرونده 867764 ٬201 ...:ـ  ٬201تا تاریخ  10اردیبهشت  78در بایگانی ضبط شود.تمامًا
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سند شماره )(5

سری
تاریخ 12 :اردیبهشت  58اعضاء
به :با حق تقدم به رئیس رونوشت برای تل آویو
از :تهران ) 52908به کفالت ـگلگروف(
هشدار :شامل منابع و شیوههای اطالعاتی است سی.ـکی.لگ ـ اس .دی.ترامپ
عطف به :الف ـ واشنگتن  ٬417866ب ـ رئیس  ٬427830ج ـ تل آویو 28242
 1ـ ضمن آنکه دامنه تماسهای گذشته  /فعلی را بررسی میکردیم و پیش از دریافت تلگرامهای مرجع٬
اس .دی .ترامپ  1 /به طور گذرا اظهار داشت تا آنجا که میداند هیچ گاه با دستگاه اطالعاتی اسرائیل
تماس نداشته است .در این مورد شاید حافظه قرارگاه ناقص باشد ٬اما فکر میکنیم که آزمایش دروغ
سنجی از ت 1/این گفته را تأیید میکند .قرارگاه بدون داشتن اطالعات بیشتر نمیتواند باور کند کـه
اسرائیلیها از ماهیت مسافرتهای ت 1/به اسرائیل اطالع دارند یا آنکه ساواـک اطالعات عملیاتی در رابطه
با ت 1/به اسرائیلیها میداده است .به نظر ما با این همه اطالعات ناقص ٬مسئله مذکور همچنان قابل بحث
است ٬مگر آنکه اطالعات ت 1/درباره مسافرتهایش شامل تماسهای گذشته با روسها ٬رابطه با ساواـک و
غیره به تفصیل تخلیه شود .در صورتی که به نظر ستاد اطالعات  ...موجود کافی نمیباشند قرارگاه حاضر
است به چنین کاری مبادرت ورزد.
 2ـ معذالک ...٬موارد عدم تمایل که در تلگرام مرجع اظهار شده حاـکی از آن است که میتوان با اشاره
نکردن به رابطه روسی ت  /خصوصًا زمانی که خودمان هم جزئیات آن را نمیدانیم از کل این اشکاالت
دوری گزید.
*
به هر صورت ٬قرارگاه بشدت مخالفت دارد که عملیات ت  1 /را با ـکی .کی .کوروالی در میان
بگذاریم با این قصد که به طور اشتراـکی او را اداره نماییم.پیشنهاد مندرج در پاراـگراف پنج تلگرام مرجع به
احتمال قوی شرایط کار )با منبع( در تهران را که هم اـکنون نیز سخت است ٬پیچیده خواهد کرد و ممکن
است عاقبت موجبات نا امیدی را فراهم آورد چون احتمال ندارد ت  1 /موافقت کند که زیر چشمهای
مراقب یک رژیم کمیتهای ضد کمونیست که اینک در ایران بر مسند قدرت تکیه زده با روسها رابطه بر قرار
ـکند.
 3ـ شماره پرونده بعدًا تعیین شود تا تاریخ  12اردیبهشت  78در بایگانی ضبط شود .تمامًا سری
سند شماره

)**(6

........
........
 3ـ در حدود همان زمان  PDPIدست به کار  ..اس .دی .ترامپ شد .اس .دی .ترامپ یک منبع ذخیره
قرارگاه بوده که مدتی است از او در رابطه با روسها استفاده شده است .این واقعیت وپیشنهادی که به مأمور
مربوطه شد*** منجر گردید که  PDPIبه عنوان مأمور شناخته شده سازمانهای اطالعاتی روسیه شناخته
* -ـکی .کی .کوروالی احتماًال نام مأمور رابط و هماهنگی موساد با سیا است که در تلآویو میباشد .ـ م
** -این متن سند انگلیسی ندارد.
*** -توضیح :این سند از درون دستگاه پودرکنی بیرون کشیده شده و بقیه قسمتهای آن از بین رفته است.
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شود )سازمان او جی .آر .یو حدس زده شد .به دلیل عالقه اصلی او به امور نظامی واینکه مأمورین روسی
روابط گذشته با اس .دی .ترامپ مأمورین شناخته شده جی .آر .یو بودند(.
 4ـ  PDPIبه مالقات با اس.دی .ترامپ ادامه داد و به او اصرار کرد )بعدًا دستور داد( به اسرائیل برود و
خبر جمع آوری کند .چون اس .دی .ترامپ یهودی ایرانی است .این بنوبه خود منجر شد ٬به مکاتبات
طوالنی ولی نامربوطی راجع به صالح و مصلحت گزارش دادن آن به ...
سند شماره )(7

سری
به :تهران رونوشت برای رئیس

تاریخ 12 :مهر  58اعضاء
از :تل آویو 83
هشدار :شامل منابع و شیوههای اطالعاتی است 9
عطف به :تهران )
(  10750) 543ـ(NIT
 1ـ مایلیم پس از موافقت قرارگاه )تهران( گزارش مرجع درباره مأموریت پاسداران را به رابط سازمان
اطالعاتی بدهیم و آن را اخذ شده از ”یک منبع  ...قابل اطمینان“ معرفی کنیم.
 2ـ بدون پرونده تا تاریخ  12مهر  78در بایگانی ضبط شود.
تمامًا سری
سری

سند شماره )(8

سری  12مهر  58اعضاء
به :تهران رونوشت برای رئیس

از :تلآویو 29784
هشدار :شامل منابع و شیوههای اطالعاتی است
عطف به :تهران  10743) 54335ـ (NIT
 1ـ مایلیم پس از موافقت قرارگاه )تهران( گزارش مرجع درباره موافقت خمینی با تعبیر غیر گسترده از
بند ) 5قانون اساسی( را به رابط سازمان اطالعاتی اسرائیل بدهیم و آن رااخذ شده از ”یک منبع که قابلیت
اطمینان به او مشخص نشده و خبر را از یک خبر دهنده گرفته است“ معرفی کنیم.
 2ـ بدون پرونده تا تاریخ  12مهر  78در بایگانی ضبط شود.
تمامًا سری
سری

 1ـ منظور همان مطلب اشاره شده در پاراـگراف  1تلگرام رئیس  427830است که گفته شد  PDPIدر تماس با یکی از مأموران سیا با نام مستعار
ـکالوو پیشنهاد پول در ازای خبر درباره آیبکس و آواـکس داد.
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سند شماره )(9

سری  12مرداد 58
به :تلآویو رونوشت برای تهران
از :واشنگتن 488214
از :بخش خاور نزدیک  /اسرائیل رونوشت برای خاور نزدیک  /ایران
عطف به :تلآویو  ٬29103ب ـ واشنگتن 468334
موضوع :هشدار ـ شامل منابع و شیوههای اطالعاتی است
ـکی .کی .کامپوند ـ هدفگیری دستگاه اطالعاتی ایران
 1ـ بابت تأخیر در دادن جواب تلگرام مرجع متأسفیم .ما عالقمندیم نامهای آن بیست و پنج عضو
ـکمیته تحقیق* که منبع کی .کی .کامپوند )موساد ـ م( ادعای شناختن آنها را دارد ٬بدانیم .در صورتی که
موساد بخواهد آن نامها را به ما بدهد ٬حاضریم سوابق خود )در مورد آنها( را در اختیارشان قرار دهیم .در
صورتی که هر کدام از آن افراد دارای دسترسی )به اطالعات( و نقاط ضعف بوده و برای ما قابل دسترس
باشد و برای آنها نه .حاضریم شروع یک عملیات و تقسیم فرآورده آن را مورد بررسی قرار دهیم.
 2ـ در رابطه با پاراـگراف دو تلگرام مرجع ٬قرارگاه کارش صحیح بود که رابط سازمان همکار را از
صرف توجه به دانشجویان ایرانی مقیم ایاالت متحده منحرف کرد .در حال حاضر ما سر نخی در رابطه با
دانشجویان ایرانی مستعد )بهرهبرداری( مقیم اروپا که سابقًا در ایاالت متحده بوده باشند ٬نداریـم .در
صورتی که داشتیم ٬احتماًال برای بهرهبرداری از آنها محتاج کمک موساد نخواهیم بود .معذالک همان
طور که در تلگراف مرجع ب ذـکر شد ٬اـگر موساد با دانشجویان ایرانی خارج از ایران و قابل استخدام تماس
دارد و بنا به دلیلی برای تماس گرفتن به کمک ما احتیاج دارد .حاضر خواهیم بود این پیشنهاد را مرور
ـکرده و امکان یک عملیات مشترک را بررسی نماییم.
سری
 3ـ پرونده 17 :ـ  5ـ  .41تا تاریخ  11مرداد  78در بایگانی ضبط شود.
سند شماره )(10

سری  8شهریور  58اعضاء
تاریخ 31 :آـگوست 79
از :تل اویو  29496به :رئیس رونوشت برای بیروت ٬ـکویت ٬منامه ٬ابوظبی ٬عدن ٬مسقط ٬تهران
هشدار :شامل منابع و شیوههای اطالعاتی است اطالعاتی اطالعات کشور بیگانه
 1ـ متن ذیل یک گزارش رابط سازمان اطالعاتی همکار درباره یک درخواست سازمان فتح برای
جمعآوری اطالعات در مورد اهداف آمریکایی در خلیج فارس است .این گزارش در تاریخ  8شهریور
 1358داده شد .تاریخ خبر را اوت  79ـ بدون هیچ تاریخ مشخصی و گزارش را اخذ شده از یک فرد
نزدیک به محافل ساف در خاورمیانه و قابل اطمینان معرفی کرده بودند.
”ستاد مرکزی فتح یک پیام سری به نمایندگان و رؤسای دفاتر خود در ـکویت٬ابوظبی و عدن ارسال و
درخواست کرد افراد آموزش دیدهای را آماده کنند که در مورد مراـکز و دفاتر مرتبط با ایاالت متحده در
خلیج فارس اطالعات جمعآوری کنند تا بتوان به زودی آنها را هدف تهاجم قرار داد“.
 2ـ این اطالعات به علت کم بودن به این شکل ارائه گردید.
* -منظور کمیته تحقیقی است که در ساواما تشکیل شده بود و وظیفهاش تحقیق برای باال بردن کیفیت فعالیت آن بود .ـ ام
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 3ـ بدون پرونده .تا تاریخ  8شهریور  78در بایگانی ضبط شود.

سند شماره )(11

تمامًا سری
سری

سری  24شهریور  58اعضاء
تاریخ 15 :سپتامبر 79
به :تلآویو رونوشت برای تهران ٬دمشق٬امان ٬بیروت ....
از :رئیس 514297
هشدار :شامل منابع و شیوههای اطالعاتی است اطالعاتی
عطف به :الف ـ تل آویو  ٬29565ب ـ تل آویو ) 29457برای بیروت فرستاده میشود(
 1ـ در رابطه با احتمال انتقال سالحهای ساخت آمریکا به سوریه و ساف توسط ایران ٬ستاد مرکزی در
ـکار انتشار تلگرام مرجع الف است ٬اما تردید دارد که خبر مندرج در تلگرام مرجع ب درست بـاشد.
توضیحات ذیل برای استفاده قرارگاه در مذاـکرات خود با رابط سازمان اطالعاتی همکار و هـمچنین
بررسی گزارشهای اتی پیرامون این موضوع میباشد.
 2ـاوًال ٬ما جدًاتردیدداریم که ایران در حال حاضرواقعًا مشغول بررسی انتقال سیستمهای تسلیحاتی
آمریکایی عمده خود ٬از آن قبیل که در تلگرام مرجع ب فهرست شده ٬به کسی باشد هر چند که بعضی
مقامات ایرانی احتماًال درباره این فکر تأمل کردهاند .انتقال هر سالحی در حال حاضر رابطه تدارکات
تسلیحاتی ایران با آمریکا را که به هیچ وجه قطع نشده به مخاطره خواهدافکند) .به خاطر داشته باشید که
آمریکا همین اواخر با فروش معادل چند میلیون دالر قطعات یدکی و مهمات به درخواست دولت ایران
موافقت کرد( ما اطمینان داریم که اسرائیلیها با آن تجربهای که در زمینه شرایط حقوقی انتقال تسلیحات
آمریکایی دارند این مطلب را درک میکنند.
 3ـ ثانیًا آمریکاتقریبًا به طور قطع با انتقال تسلیحات از ایران به سوریه یا سازمان آزادیبخش موافقت
نخواهد کرد .حتی اـگر ایران برای این منظور از یک کانال غیر قانونی استفاده کند .راه یافتن سالحهای
آمریکایی به انبار تسلیحات سوریه که عمدتًا از نوع روسی میباشند بیشتر موجب زحمت میشود تا
فایده .به عالوه شواهدی به دست آمده حاـکی از آنکه سوریها دوباره تسلیحات جدید روسی را با یک
منوال ثابت دریافت میدارند و این تسلیحات شامل اقالم پیشرفتهای مثل تانکهای تی ـ  72و هواپیماهای
میگ ـ  25میشود که با آنها دست سوریها پر میگردد.
 4ـ ثالثًا به نظر ما این تقریبًا غیر ممکن است که اردنیها مسئله حفظ تجهیزات آمریکایی را که توسط
ایران به طور غیر قانونی به سوریه با سازمان آزادیبخش انتقال خواهد یافت حتی مورد بررسی قرار دهند
در حالی که تقاضای معادل )؟؟؟؟؟(  .... 300برای دریافت تانکهای جدید تسلیم کنگره کردهاند و رابطه
تدارکاتی نظامی دیرینه خودشان با آمریکا در حال تزلزل است.
5ــ و در خاتمه ٬ما ناراحت شدیم که اسرائیلیها گزارش تلگرام مرجع ب را ”محتمل“ دانستهاند .شاید
موجب کنجکاوی بوده باشد اما ”محتمل“ نه .این تصور که سالحها و مهمات کوچک آمریکایی ازایران به
دست فلسطینیها میرسد” .محتمل“ میباشد انقالب ایران قید و بندهای پیرامون هزاران قلم از این نوع را
ـکه احتماًال نمیتوان حساب آنها را نگاه داشت باز کرده است .در مقابل ممکن است اسرائیلیها بعضی از
سالحهای آمریکایی کوچک خود را به دست حداد برسانند .اما اقالم عمده را نه.
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 6ـ بدون پرونده تا تاریخ  23شهریور  78در بایگانی ضبط شود.
سند شماره )(12

سری  3مهر تلگرام غیر فوری
به :واشنگتن ٬رونوشت برای تهران ٬به .خاور نزدیک بخش اسرائیل
از :تل آویو 29707
موضوع :هشدار ـ شامل منابع و شیوههای اطالعاتی است .اطالعات کشور بیگانه
بحث پیرامون ایران
آنچه در ذیل میآید گزارشی مقدماتی است که رابط ما تحت عنوان ”ایران ثبات رژیم“تهیه کرده است
و مایل است از آن به عنوان پایه بحث بین متخصصین ما در مورد ایران و نمایندگان آنها استفاده شود .رابط
ما مایل است عکسالعمل تحلیلگران و نقطه نظرهای ما را پیرامون دالیل و نکات مطرح شده در گزارش
بداند ٬و نیز میخواهد پاسخ آنها را نسبت به مسائلی که در آخر گزارش نیز آمده است ٬بداند .در مورد
برگزاری این جلسه بحث و تبادل نظر ٬واشنگتن بایدتصمیمگیری نماید .ـکی.ـکی .کامپوند 16 /این گزارش
را به زبان عبری دریافت کرده است.
آغاز متن
نکات اصلی
 1ـ انقالب ایران که شاه را مخلوع و خمینی وارد وی مذهبی افراطی وی را به قدرت رساند ٬هنوز
فعالیت خود را به اتمام نرسانده است .رژیم خمینی در تالش است تا دولت را کامًال تحت کنترل خود در
آورده ٬به وسیله قانون اساسی اصول انقالب را دارای ماهیت نهادی بنماید و هیچ جناح مخالف سر سختی
برای مبارزه با او قد علم نکرده است .بنابراین حرکت برای استحکام بخشیدن به انقالب هنوز ادامه دارد.
ولی جریانهایی که رژیم با آنها دست به گریبان است از قبیل مشکل موجود در فعالیت دولت ٬وقفههای
اقتصادی ٬تجزیهطلبی و مقاومت و عدم اطاعتی که حتی در ارتش در حال بروز است ٬در دراز مدت
خطری را علیه ثبات رژیم به وجود آورده است .این واقعیت که خمینی مردی سالخورده است این عدم
اطمینان را در مورد تالش کنونی وی برای ایجاد یک جمهوری اسالمی و نهادی کردن آن شدت میبخشد.
 2ـ وقایع زیر ٬چه داخلی بوده و چه در نتیجه فعالیتهای خارجی بروز کرده باشند واحتماًال به یکدیگر
مربوط نیز هستند ٬میتوانند تغییرات مهمی را به وجود آورند.
الف( تشدید درگیریهای سیاسی یا در نتیجه یک رویارویی با چپهای سازمان یافته و یا بر اساس
افزایش درگیری سیاسی ارتش ٬به خصوص اـگر خمینی از صحنه خارج گردد.
ب( وخیم شدن اوضاع سیاسی که در نتیجه وقفههای صدور نفت و کاهش درآمدهای حاصله از این
صدور حاصل میگردد.
پ( شورش اقلیتهای قومی تجزیه طلب به خصوص اـگر این شورش به طور همزمان در منطقه
ـکردنشین و ایالت استراتژیک خوزستان بر پا شود.
 3ـ این گزارش در نظر دارد به توصیف جریان استحکام انقالب پرداخته توان و نیز صدمه پذیریهای
رژیم خمینی را مورد ارزیابی قرار دهد.
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استحکام رژیم:
 4ـ در آغاز همین سال ٬انقالبی به تمام معنی در ایران به وقوع پیوست .و به دنبال آن نه تنها رژیم شاه
سقوط کرد .بلکه بافت سیاسی اجتماعی نیز دستخوش تغییر گشت و درادامه آن در ارزشهای فرهنگی که
جامعه ایران تا فوریه سال  1979براساس آنها عمل میکرد نیزتغییراتی به وجود آورد.انقالب دارای رنگ
مردمی است و بر حمایت تودههای طبقات پایین تکیه دارد.اینها آن اقشار اجتماعی راتشکیل میدهند که
از مدرنیزاسیون شدت یافته شاه استفاده نمیکردند ٬بلکه ضررهایی هم دیده بودند .اـکنون چکمه به پای
آنهاست و طبقات متوسط شهری باید خشم طبقات پائینتر و حتی جمعیتهای عصبانی را نیز به جان
بخرند.
5ــ پرچم تغییر بر دوش سلسله مراتب رهبران مذهبی از مالهای محلی گرفته تا آیتاهلل خمینی که
مجسم کننده این انقالب است ٬قرار داشته است .قانون اسالمی شیعی به صورت یک ایدئولوژی انقالبی با
تمام جنبههای سیاسی اجتماعی و فرهنگی آن در میآید.رهبران افراطی مذهبی به همراه تاجران بازاری
ـکه از تمایالتی مذهبی برخوردارند ٬هسته مرکزی انقالب را شکل میدهند .در اطراف این هسته نـیز
ائتالفی متشکل از سیاستمداران غیر دینی دارای تمایالت غربی لیبرالی مشابه تمایالت طبقه متوسط تا
محافل چپهای تندرو ٬گروههای کمونیست و مارکسیست مسلح دیده میشود .در آن موقع سـرنگون
ساختن رژیم شاه هدف مشترک همه این عناصر بود ٬ولی این هدف یک عنصر سودجویانه منفی و در
نتیجه گذرا بیش نبود .هنگامی که هدف تحقق یافت و شاه اخراج گردید ٬این ائتالف رنگارنگ تحت تأثیر
اختالفات درونی اجتماعی و ایدئولوژیکی تجزیه گردید .اردوی مذهبی که در حال حاضر رهبری کشور
را در دست دارد میکوشد بدون سازشکاری جمهوری اسالمی را در ایران برقرار سازد.
 6ـ از هنگام به قدرت رسیدن رژیم خمینی در  7ماه قبل ٬این رژیم تالش کرده است موقعیت حکومت
خود را تثبیت کرده اصول انقالب را نهادی نماید .از ماه اوت مبارزات سیاسی در پایتخت و خارج از آن
شدت پیدا کرده و عناصر مذهبی مردمی به رهبری خمینی سرسختانه به انجام اقداماتی در جهت سرکوبی
رقیبان بالفعل و بالقوه خود مبادرت ورزیده و در همان حال برآنند تا کنترل مطلق خود را بر بافت سیاسی
اعمال نمایند .به عنوان عکسالعمل علیه یک جهش نسبتًا محدود درانتقادات علیه رژیم و با بهرهبرداری
از بهانه شورش کردهای جدایی طلب ٬خمینی مبارزاتی را آغاز نمود تا به وسیله آن قدرت سیاسی خود را
تحکیم بخشیده ٬انتقادات مخالفان خود را خنثی ساخته ٬میزان قدرت دستهبندیهای سیاسی عناصر غیر
دینی میانه و چپ را به ضعف بکشاند .در محدوده این مبارزه همه روزنامههایی که علیه انقالب اسالمی
مطلب نوشته یا رژیم را مورد انتقاد قرار میدادند ٬ممنوع اعالم گردیدند ٬قرارگـاههای احـزاب چپ٬
مجاهدین خلق و فدائیان خلق و توده ..تعطیل اعالم شد و تظاهرات هواداران آنها نیز به طور خشونت
باری به وسیله مسلمانان افراطی مسلح متفرق گردیده و در همان حال )در اواسط اوت( خمینی به یک
تهاجم کلی علیه مواضع تحت تصرف کردها دست زد .این حمله تهاجمی با اشغال تمام شهرهای اصلی
ـکردنشین به اوج ٬و در حال حاضر ...خود رسید.
 7ـ عالوه بر موفقیت در رسیدن به هدف اصلی تهاجم خود علیه کردها ٬خمینی توانست به تحکیم
وحدت آراء نسبت به خود بپردازد و برای اولین بار توانست ارتش را ٬اـگر چه به طور ناقص ٬هماهنگ با
پاسداران انقالب فعال سازد .و در همان حال خود را فرمانده کل قوا نامید .مهمتر از آن توانست مجلس
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خبرگان را تشکیل دهد که هدف آن هموار کردن راه برای تشکیل یافت جدید حکومتی است .تالش در
زمینه ماهیت قانون اساسی جدید که به وسیله مجلس خبرگان انجام میشود ٬کاری بنیادی است و شاید
مهمترین مرحله برای تحکیم انقالب باشد .مجلس خبرگان در حال حاضر به دو جناح تقسیم شده است که
یک جناح آن متشکل از رهبران افراطی مذهبی است که خواستار ایجاد یک قانون اساسی اسالمی ملهم از
قرآن بوده و ظاهرًا از قدرت بیشتری نیز برخوردار هستند و گروه دیگر جناح میانه روها هستند که از یک
قانون اساسی انعطافپذیرتر حمایت میکنند ٬که بتواند نیروهای سیاسی دیگر فعال در صحنه ایران را
تحمل نماید .خمینی این مبارزه و تالش را بزرگترین آزمایش خود میداند .نتیجه این مبارزه بیش از هر
چیز نشان خواهد داد که تا چه حد عقاید افراطی مذهبی و ضد اجنبی وی در کشور ریشه دوانده است.
نقاط ضعف و قوت رژیم:
 8ـ در حال حاضر نقاط قوت و نیروی رژیم به نکات زیر بستگی دارد:
الف( شخصیت خمینی و نیروی محرکه انقالب :که این نیروی محرکه از شخصیت مسلط و پر جاذبه
خمینی و دستگاه مذهبی انقالبی که به صورت سلسله مراتبی از سطح کمیتههای محلی تا شورای انقالب
تشکیل یافته ناشی میگردد.
این عوامل قادرند تودهها و به خصوص تودههای شهری را بسیج کرده ٬بر فریادهای حمایتآمیز آنها
متکی باشند .با وجود اینکه شور انقالبی با محو شدن خاطره خلع ید از شاه در حال کاهش است ٬ولی
خمینی هنوز قادر است صدها هزار نفر را به حمایت از خود به تظاهرات بکشاند .این توانایی او در بسیج
حمایت تودهها عامل اصلی مشروعیت و ثبات کنونی رژیم است .در صورتی که خمینی بتواند قانون
اساسی مورد قبول خود را از مجلس بگذارند ٬رژیم خواهد توانست مشروعیت خود را نه تنها از طریق
حمایت تودهها ٬بلکه برای اولین بار از طریق یک قانون اساسی مشروع کسب نماید.
ب( آشتی ناپذیری در برابر رژیم و نیز ...عملی :سازش ناپذیری ٬استقامت وپایداری به اصول مبارزه
نمایانگر سبک خاص خمینی در دوران قبل و بعد از انقالب است .اـگر چه مسئولیتهایی که قدرت به دنبال
دارد باید علیالظاهر مواضع او را مالیم کرده باشد ٬ولی با نگاهی به وقایع ماه اوت میبینیم که فایده ...آن
است که چیزی مانع خواستهای وی نمیشود .او سریعًا به سرکوبی مخالفان سیاسی غیر مذهبی و کردهای
عصیانگر مبادرت ورزید .اـگر پراـگماتیسم کمی را که وزرای کابینه او خصوصًا بازرگان ویزدی و گاهی هم
خود خمینی در اداره سیاستهای داخلی و بیشتر خارجی نشان دادهاند در نظر نگیریم ٬میتوان گفت که
عنصرعدم سازش یک مانع و عامل منفی در این راه است .ولی همین پراـگماتیسم میتوانست وجهه انقالبی
ایران را بهتر جلوهـگر ساخته دوستانی برای ش بیابد .خمینی در میان اعضاء شورای انقالب نیز یاران
زیادی دارد که کاردان بوده و از تحصیالت غربی برخوردار هستند ٬لذا براقتدار عظیمی که شورای انقالب
دارد میافزاید.
ج( فقدان مخالفین سازمان یافته :رژیم خمینی از این خالء موجود نفع بسیار میبرد .برای مبارزه با
رژیم او مخالفین هنوز متشکل نشدهاند .اـکثریت مخالفین قبلی قدرت را به دست گرفتهاند و چون رژیم
قبلی از کشور اخراج گردیده بود بنابر این نتوانست به صورت یک نیروی مخالف عرض اندام نماید.
عناصری که اخیرًا به مخالفت با خمینی پرداختهاند همان چپ گراها و گروههای مسلح هستند که از اتحاد
برخوردار نبوده و بنا به میل خود به مخالفت بر نخواستهاند و دلیل این مخالفت اقدامات سرکوبگرانه
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خمینی است و نه تمایل آنها به مبارزه بارژیم .شخصیتهایی چون شریعتمداری و متین دفتری ممکن است
با سیاسیهای خمینی مخالف باشند ٬ولی آنها قادر نیستند یک نهضت مردمی را شکل دهند که بتواند به
عنوان یک وزنه واقعی علیه رژیم او به حساب آید .عالوه بر این ٬این حقیقت که ارتش پس از پاـکسازی به
حمایت از رژیم و انقالب برخواسته است )ـگرچه بدون مقاومت هم نمیباشد( و نیز ضعف نسبی ارتش هر
دو به خمینی کمک میکنند.
د( عایدات نفتی :ادامه عایدات حاصله از صدور نفت )بالغ بر  20میلیارد دالر در سال( در اقتصاد
ایران نقش مهمی را داشته و به آسانی میتواند جبران مشکالت اقتصادی به وجود آمده توسط انقالب را
بنماید .رژیم خمینی بدون احساس محدودیت مالی عمل کرده و بدون بازسازی اقتصاد نیز میتواند...
منابع مالی مورد نیاز خود را به دست آورد .مشکالت اقتصادی ایران که به این ترتیب با درآمدهای نفتی از
تأثیرات آنها کاسته شده ٬در مراحل عادی و زندگی روزمره چندان جدی و با اهمیت نظر نمیآیند و...
ه( منافع غرب و منطقه در ایران :منافع غرب در ثبات ایران و ترس غرب از اینکه در نتیجه وقوع نا
آرامی ممکن است ایران به چپ متمایل شود باعث شده که خمینی بهرههای زیاد ببرد .عدم ثبات میتواند
در صدور نفت نیز وقفه ایجاد کند که کشورهای غربی و به خصوص آمریکا مایلند از ایجاد این وقفه در
صدور نفت جلوگیری نمایند .عالقه این کشورها به ثابت کردن اوضاع سبب شده است که رژیم خمینی را
پذیرفته و حتی به تقویت آن عالقهمند باشند .و کشورهای خلیج هم که نگران سقوط شاه بودند ٬اـکنون از
بازگشت عدم ثبات نگران هستند و اـگر نمیتوانند جلو صدور این انقالب را بگیرند ٬مایلند قدری هیجان
انقالب ایران را کاهش دهند و نیز میخواهند به هر نحو شده موجبات رضایت و توافق رژیم ایران را نیز
فراهم سازند .در رابطه با عراق نیز ممکن است این مطلب واقعیت داشته باشد .بنابراین رژیم انقالب از
اینکه عناصر غربی یا منطقهای مایل به سقوط او نیستند ٬برخوردار است از طـرف دیگـر بـعضی از
ـکشورهای غربی ایران را مورد تملق قرار میدهند تا بلکه بتوانند مواضع خود را تحکیم بخشیده منافع
اقتصادی و تجاری خود را تضمین نمایند.
 9ـ بر عکس این رژیم دارای نقاط ضعف و صدمه پذیریهای بالفعل و بالقوهای است که میتواند وجود
آن را به خطر اندازد .برجستهترین این نقاط ضعف و صدمه پذیریها عبارتند از:
الف( تجزیه ائتالف انقالبی و مرحله بیداری :به محض دستیابی به هدف سرنگونی شاه ٬مخالفین
مؤتلفه که برای دستیابی و نیل به این هدف متحد شده بودند وارد یک مرحله تجزیه وتفرقه شدند .ولی این
جریان تجزیه هنوز نتوانسته است به وجود آورنده یک جناح مخالف مشخص ٬متحد و سازمان یافته
بشود ٬که البته به نفع رژیم خمینی میباشد .ولی این مرحله در شدت مبارزه پیرامون قانون اساسی و قطبی
شدن در مورد اصول ٬منعکس شده است که در آن یک گروه خواستار تشکیل یک حکومت تندرو مذهبی
است و گروه دیگر خواستار نوعی تنوع و کثرت )عوامل صحنه سیاسی( .این واقعیت که مخالفت باخمینی
رو به افزایش است یک تأثیر باز دارنده بر او دارد.
سنجابی انتخابات مجلس خبرگان را تحریم نمود .چپها تحت تعقیب قرار دارند و گروههای مسلح
چپ نیز سرگرم مبارزه با شبهنظامیانی هستند که به حمایت از خمینی وارد عمل شدهاند و این واقعیت که
خمینی خیلی سالخورده است باعث شده است که عدم اطمینانی هم در مورد آینده سلسله مراتب مذهبی
در صورت نبودن او به وجود آید .آثار متعددبیداری بعد ازانقالب در میان بخشهای مختلف قابل مشاهده
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است و موارد مختلفی از عدم اطاعت و حتی اظهار مخالفت به خصوص در میان بخشهای شهری نیز به
چشم خورده است .از طرف دیگر آنچه با خودش در عین حال متناقض به نظر میآید خروج هزاران نفر از
مردم از کشور در هر هفته است که نوعی اظهار نارضایتی و عدم سازش است ولی سرانجام منجر به تقویت
رژیم میشود ٬چون به این ترتیب او از دست مخالفان بالقوه خود خالصی یافته است.
ب( نارساییهای کنترل دولتی و نیاز به در پیش گرفتن اقدامات سرکوبگرانه :از همان آغاز رژیم تحت
ـکنترل دو جانبه کابینه و شورای انقالب بوده و این امر از قابلیت فعالیت صحیح آن میکاست در حالی که
عالئم بینظمی حکومتی حاصله از انقالب هنوز هم باقی بود .دولت ضعیف بازرگان برای فعالیتهای خود
مجبور بوده حمایت رهبران مذهبی را بدست آورد و چندین بار متوجه شده است که اجرای سیاستها بدون
آن مشکل است .به هرحال هنوز یک نظام حکومتی به وجود نیامده است که بتواند اختیارات خود را به
طور مؤثر به کار بندد و بسیاری از بخشهای مدیریت نیز کامًال از کار افتادهاند .کمیتههای انقالب در
بخشهای عمومی٬اقتصادی وارتشی تا حد زیادی به طور مستقل عمل کرده و حتی به اختیارات دولت نیز
تن در نمیدهند .اخیرًا خمینی سعی کرد با منصوب کردن تعدادی از افراد خود در دولت شکاف میان
شورای انقالب و دولت موقت بازرگان را کاهش دهد .ولی مسئله هنوز به قوت خود باقی است .واین وضع
سبب شده است که آشوبها وخودسریهایی به وجود آمده و در بعضی از موارد با زیرپا گذاشته شدن قوانین
جدید همراه باشد .ممکن است که ترس از از دست رفتن کنترل ٬یکی از انگیزههای رژیم خمینی برای در
پیش گرفتن اقدامات سرکوبگرانه علیه زیر پا گذارندگان و متخلفین از” ....انقالبی“ بوده باشد .نیاز به این
اقدامات برای خمینی مخاطرات ...نیز در بر داشته است ٬چون از مشروعیت رژیم کاسته و حتی مخالفت
نسبت به او را نیز افزایش میداده است.
ج(* ضعف اقتصادی و صدمه پذیری بخش تولید کنند نفت :وقایع انقالب به دنبال خود بحرانهای
اقتصادی را پدید آورد .حدود سه میلیون نفر بیکار شدهاند و ممکن است یک مشکل اجتماعی سیاسی را
به وجود آورند .تعدادی از کارخانهها به خصوص در بخش صنعت و ساختمانسازی با ظرفیت کامل به
ـکار خود ادامه نمیدهند .سیستم اقتصادی مالی نیز دچار نقصان شده است گر چه شواهدی از یک جریان
ـکند بازسازی دیده شده است ٬محصوالت خسارات فراوان دید و دولت مجبور شد مقدار زیادی مواد
غذایی وارد نماید .صدور نفت یک بنیه اقتصادی برای ایران است و در این مرحله زمانی میتواند جبران
ـکننده نابسامانیهای اقتصادی باشد .ولی همین مسئله از نظر استراتژیک نقطه برجسته صدمهپذیری است
قسمت اعظم چاههای نفت در خوزستان واقع شده که شوق تجزیهطلبی ٬خطر همسایهای چون عراق و
اتحادیههای سازمان یافته دارای تمایالت چپی در آنجا وجود دارند .در ماههای گذشته تولید نفت دچار
ـکندی و وقفه شده است .اـگر در ٬آینده به صدور نفت خساراتی وارد شود که در نتیجه توقف کار یا....
تأسیسات باشد ٬میتواند در وخامت یافتن امانه سقوط کلی اقتصاد ایران در یک مدت نسبتًا کوتاه مؤثر
افتد .این از مهمترین خطرهایی است که رژیم باید با آن دست و پنجه نرم نماید.
ه( تشکیل مخالفت در داخل و خارج :تجزیه ائتالفی که موجب خروج شاه گردیده ممکن است سبب
ظهور عنصری بشود ٬که بهطور مؤثر به مخالفت با رژیم کنونی بپردازد .سرکوبی حزب توده و گروههای
مسلح چپگرا آنها را ناخواسته به صورت عناصر مخالف در آورد و آنها احتماًال سازمان یافتهترین گروه
* -به علت نقص این بخش سند ٬پاراـگراف ج برای ما قابل ترجمه نبود 20 .سند انگلیسی آخر کتاب ترجمه فارسی ندارد.
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دارای فعالیت مخالف هستند .بخشهایی از احزاب مذهبی و مادیگرایان دیگر نیز ممکن است متوجه شوند
ـکه ناخودآـگاه یک جبهه مشترک را تشکیل دادهاند ٬البته در صورتی که اقدامات سرکوبگرانه آنها را در
چنین موضعی قرار دهد .آغاز اعتراض پرسنل نظامی یا در رابطه با ....وظایف محوله بر دوش پاسداران
انقالب یا در رابطه با زمینه و علل مأموریتشان برای سرکوبی کردها هم باید موجبات نگرانی رژیم را
فراهم آورد.اخیرًا در خارج نیز یک جبهه مخالف به سرکردگی بختیار به وجود آمده است .اـگر چه تاـکنون
دالیلی به دست نیامده که براساس آنها بتوان گفت که تمام این عناصر مشغول به هم پیوستن برای تشکیل
یک جبهه وسیع میباشند تا چه رسد به آنکه از حمایت تودهها برخوردار باشند ٬مشکل بتوان باور کرد که
باز هم به علت نارسایی )مخالفین( برای رژیم خمینی مخالفت سازمان یافتهای وجود نخواهد داشت.
ارتش با وجود بینظمی موجود در آن به صورت بالقوه قویترین عنصر در صحنه سیاسی به شمارمیرود.
در میان این جناح نیز عالئم انتقاد و نارضایتی مشهود بوده است .بدون شک رابطه بین عناصر ارتشی
بالقوه مخالف خمینی و دیگر گروههای مخالف میتواند رژیم را به مخاطره افکند .به هرحال نمیتوان
ارتش را به عنوان یک مجمعی که بیقید و شرط و در درازمدت به خمینی و مقامش وفادار باشد به حساب
آورد .فعالیتهای سازمان کشنده ضد مذهبی ”فرقان“ نیز قابل مالحظه و بررسی است.
و( خطرهای خارجی ـ شوروی و عراق :امکان دارد که خمینی در روابط خود با شوروی و یا دیگر
ـکشورهای منطقه دچار تضاد بشود .بیانات رهبران مذهبی به طرفداری از اقلیتهای شیعی خارج از ایران
بسیاری از کشورهای خلیج از قبیل عراق را به خصومت با خود برانگیخته است .ولی فعًال گویا ایران و
عراق نمیخواهند عملی انجام دهند که موجب وخامت در روابط بین آنها بشود.
در مورد شوروی نیز همین موضوع صحت دارد ٬شوروی نیز در رابطه با فعالیت سرکوبگرانه علیه
حزب توده و سیاستهای ضد شوروی خمینی تاـکنون ساـکت نشسته است .شوروی که دارای یک اقلیت...
مسلمان است ٬حق دارد که نگران سیاست ...اسالمی باشد .اخیرًامسکو ....خود را در رابطه با رژیم ایران
آشکار ساخت .و این امر خصوصًا از زمانی شروع شد که شوروی .....که روابط بین ایران و آمریکا رو به
بهبود گذاشته است .احتمال دارد که با اعالم حمایت از عصیانگران کرد ٬شوروی میخواسته به ایران
بفهماند که اـگر بخواهد میتواند علیه خمینی دست به اقدام بزند .عالوه بر این ممکن است مسکو اخیرًا به
این نتیجه رسیده باشد که جنبهای منفی رژیم خمینی در رابطه با مسکو بیش از جنبههای مثبت آن است.
دورنما:
 10ـ انقالب خمینی به تحکیم کنترل خود ادامه میدهد .همین انگیزه و تصمیمی که سقوط شاه را به
همراه آورد ٬در خدمت خمینی در برخورد با مسائل روزمره و در رابطه با مسائل روزمره اعمال کنترل ٬و
در برخورد با مسائلی از قبیل کردهای تجزیه طلب که خطری علیه ثبات رژیم به حساب میآیند در آمده
است .خمینی با آهستگی ولی با اطمینان کامل در حال به اجراء درآوردن و تحقق بخشیدن به اصول
جمهوری اسالمی که در حال شکل گرفتن است میباشد .ایران در یک مرحله گذرا به سر میبرد ٬یعنی از
یک نظام سلطنتی پا به مرحله جمهوری مذهبی که هنوز در حال شکل گرفته است ٬گذاشته است .اـگر
خمینی موفق شود قانون اساسی جدید را به تصویب کلی و اجرا برساند احتماًال بعد از رفتن او نیز کشور
تحت نفوذ جماعت رادیکال مذهبی باقی خواهد ماند .در دولت ٬ارتش و در مـیان رهـبران مـذهبی
شخصیتهای نیرومند آن قدر وجود دارند که بتوانند رژیم را به شکل کنونی آن و شاید کارآمدتر از رهبری
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فعلی آن تداوم بخشد .در حال حاضر اوضاع از این قرار است.
 11ـ معذالک ٬به خاطر این که ایران در یک مرحله گذرا بوده و رژیم کنونی هنوز جای پای خود را
محکم ننموده ٬نباید زود نتیجه گرفت که نهاد مذهبی سرانجام در رأس حکومت قرار میگیرد .وقایع دیگر
ممکن است تغییرات مهمی را سبب شود از قبیل:
الف :تشدید بحران سیاسی که تا حدود زیادی به اقدامات و وحدت محافل مخالف ٬مقام ارتش در
حیات سیاسی و حرکتهای سازمان یافته در تهران وخوزستان بستگی دارد .در حال حاضر در مورد قانون
اساسی و تصویب آن ...رو به تزایدی به وجود آمده است ...خمینی میتواند موقعیت بیثباتی را ایجاد
نماید که این مبارزه ...شده و حتی به دوایر مذهبی نیز کشانیده شود و درداخل ...رقابتهای شخصی ...از
هم اـکنون به چشم میخورد.
ب :وخامت اوضاع اقتصادی میتواند مهمتر از همه به دنبال کاهش در صادرات نفت و به دنبال آن
ـکاهش درآمدهای دولتی پدیدار گردد .این رخداد سبب خواهد شد که حمایت کنونی بخشهای شهری از
رژیم کاهش یابد.
ج :شورش همزمان اقلیتها به خصوص اـگر در کردستان و خوزستان به وقوع بپیوندد .در این صورت
نیز همان گونه که در باال توضیح داده شد احتمال دارد اوضاع به وخامت شرایط اقتصادی منجر بشود.
 12ـ در حال حاضر قدرت و قوت خمینی بر نکات ضعف آن میچربد وخطری جدی وجود ندارد که
بتواند ثبات نسبی را که رژیم به دست آورده به سرعت بر هم زند .ولی انقالب هنوز به طور کامل تحکیم
نیافته است ٬و از یک نظر در حال تلف کردن وقت است .اـگر رژیم حکومت را به طور کامل تحت کنترل در
نیاورد بعضی از این خطرها بر آن تأثیر خواهند گذاشت.
و اـگر این وقایع رخ دهند و یا حتی اـگروخامت آنهابیشتر شود ٬آشوب و نا آرامی باز خواهد گشت و در آن
هنگام احتماًال نیروهای سیاسی برای به دست گرفتن کنترل به مبارزه مشغول خواهندگشت .چنین وضعی
احتماًال ابر قدرتهای بزرگ را به حالت آماده در خواهد آورد حتی اـگر آنها در درگیری شرکت ننمایند .با
وجود اینکه ممکن نیست بتوان پیش بینی کرد این مبارزه چه زمانی آغاز و پایان خواهد یافت ٬ولی بدون
شک میتوان گفت که تصمیم ارتش مبنی بر نشان دادن فعالیت یا عدم فعالیت درست مانند مراحل و زوال
حکومت ٬شاه از اهمیت ویژهای برخوردار است.
 13ـ نکات اصلی برای بحث:
الف( جزئیات مورد مناظره در مجلس خبرگان درباره قانون اساسی ٬مواضع اتخاذ شده ٬شخصیتهای
مهم ٬اختالف نظرها.
ب( میزان حمایت نیروی مسلح از رژیم و میزان نارضایتی در درون این نیروها.
ج( قدرت گروههای مخالف :چپها ٬هماهنگ با شوروی ٬نقش شوروی ٬مجاهدین خلق ٬فداییان
خلق ٬قدرت و امکانات بالقوه گروههای مخالف در تبعید.
د( اوضاع و شرایط خوزستان ٬میزان ناآرامی در میان اعراب.
ه( عراق ـ ایران :میزان مداخله عراق در میان مخالفین کرد و یا بین اعراب خوزستان ٬و  ...آیا مایل
است روابط خود با تهران را تقویت نماید .یا قدرت بیشتر علیه رژیم ایران بپاخیزد.
و( روحیه شوروی در برابر رژیم ایران ٬روابط آن با عناصر مخالف در ایران.
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ز( اوضاع اقتصادی ٬کارخانهها  ....و بخش مربوط به انرژی
پایان متن
بدون پرونده .تا تاریخ  3مهر  78در بایگانی ضبط شود.
تمامًا سری

ـکتاب سی وهفتم

مسلکهای سیاسی
استعمار

ما حساب جامعه یهود را از حساب صهیونیستهاجدا میدانیم٬
آنها )صهیونیستها( جزء اهل مذهب نیستند.
امام خمینی

بعد از پیروزی انقالب اسالمی ایران به رهبری امام بت شکن ٬خمینی عزیز ٬آمریکای جنایتکار با
لطایفالحیل کوشید این انقالب را به انحراف بکشاند و در نهایت دوباره بر جان و مال این مردم محروم
حکمفرمایی کند .ترفندهای مختلف شیطان بزرگ همگی در جهت تضعیف اساس و بنیان این انقالب
انسانساز که همان اسالم باشد قرار دارد و دارای ابعاد گوناـگونی است از جمله آن استفاده آمریکا از
اقلیتهای مذهبی 1و یا مسلکهای دست ساخته خود میباشد .این طرح آمریکا نه به دلیل دلسوزی آمریکا
برای پیروان این مذاهب است ٬بلکه آمریکا با این اندیشه شیطانی که پیروان هر مذهبی را در نهایت میتوان
مقابل پیروان مذهب دیگر )در مورد ایران ـ اسالم( قرارداد و از این مقابله در پی منافع خود بود ٬پا به میدان
میگذارد.
یکی از گروههای سیاسی ساخته دست استعمار که آمریکا به دروغ آن را اقلیت مذهبی مینامیده و
بدان دلبسته فرقه ضاله بهائیت میباشد .استکبار جهانی به سرکردگی آمریکا تالش تبلیغاتی خود را در
حمایت از این فرقه و پیروان آن گذاشت .منافعی که این حمایتها برای آمریکا در بر داشت عبارتند از:
 1ـ مشوش کردن اذهان مردم دنیا در مورد اسالم و انقالب اسالمی و اینکه جمهوری اسالمی برای
آزادی مذهب ارزشی قائل نیست.
 2ـ دروغپردازی و فریفتن تودههای مردم دنیا در این مورد که آمریکا حامی حقوق بشر و مدافع
ارزشهای انسانی است.
نکته قابل توجه آـگاهی امت قهرمان ما در پی رهنمودهای امام بزرگوار و شناخت به موقع دسایس
شیطان بزرگ میباشد که در این بین حتی خود آمریکا نیز بر این واقعیت انگشت مینهد که ملت ایران هر
ـگروهی را که آمریکا حمایت کند به عنوان دشمن و یا حداقل وسیلهای در دست دشمن خود مینگرد:
”بر اساس وضع موجود ایران ٬ما نیز باید این عقیده را بپذیریم که این کار )حمایت علنی از بهاییهای ایران(
در آمریکا فعًال به نفع بهائیها نخواهد بود“) .ب س( بهاییها سند شماره .5
1ـ البته آمریکای جنایتکار در این سندها از بهائیت به عنوان یک مذهب یاد میکند که این مسئله غلط بوده و خود نمونهای از تأیید این فرقه
ضاله توسط آمریکا است.
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اما یک چنین مسئلهای مانع آمریکا از فعالیت علیه جمهوری اسالمی نمیشود .شـیطان بـزرگ٬
شیاطین کوچک را به خدمت میخواند و آنان را همچون عروسکهای خیمهشببازی به حرکت وامی دارد
تا همان نقشی را که آمریکا برای حمایت از بهائیها در نظر گرفته ٬اجرا کنند.
”آیا سفارت قبول دارد که گزارشهای جلب حمایت سایر کشورها از بهائیان مفید خواهـد شـد“
بـسـ.4
”قدیمی ظاهرًا با سفیر )زالندنو( متفقالقول است که )فعالیت( سفارت زالندنو در تهران ممکن است
اثر نداشته باشد ٬اما به طور قطع در تحریک اقدامات بینالمللی بـرای بـهائیان دلگـرم کـننده است“
بـسـ11ـ.
”من در تلگراف مربوط به سفیر زالندنو تذکر دادم که مورد پیشنهادی سفرای زالندنو و بریتانیا مبنی
بر به راه انداختن تظاهرات وسیع و هماهنگی باتبلیغات کافی در سراسر جهان به وسیله انجمنهای بهائیان
ـکه قدیمی آن را کامًال تأیید نموده است میتواند مفید باشد“ ب س .13
و در این بین نیز نقشی برای سازمانهای بینالمللی که همیشه به عنوان آلت دست ابرقدرتها عمل
ـکردهاند در نظر گرفته میشود.
”از پرایور خواسته شده که یک گزارش جزء به جزء هفت صفحهای را به شورای جهانی کلیساها در
ژنو ببرد و اطالعات را برای یکی از روزنامههای کشورهای بیطرف اروپا ٬احتماًال سـوئیس قـابل
دسترسی کند“ ب س .3
”پرایور گزارشات خود را به کمیسیون حقوق بشر کلیساها در ژنو تسلیم خواهد کرد و اسناد را به
دستهای مورد اطمینان خواهد سپرد“.
”ـگزارشی که در سوئیس منتشر شده درحقیقت همان است که به وسیله باب پرایورتهیه گردیده است.
او گزارش را در ماه ژوئن بعد از بحث با ویکتور و من درباره این موضوع به سوئیس برد .البته نقش او
بایستی مخفی بماند “.ب س .13
و البته پر واضح است که سفارت آمریکا درایران )ـکه به درستی لقب النه جاسوسی بر آن نهاده شد( نیز
بایستی حلقه آخرین زنجیره حمایتی آمریکای جنایتکار را تشکیل دهد:
”ما از پرایور خواستیم که از رهبران بهائیت بپرسد که در صورت امکان چه اقدام حفاظتی از دست ما
برای آنها برمیآید“ .ب س .5
علیرغم اینکه بهائیت به عنوان یک جریان استعماری هرگز نمیتواند به عنوان یک حرکت عقیدتی
پذیرفته شود ٬ولی ملت شریف ما هرگز به دلیل صرفًا عضویت در این فرقه ضاله ٬با آنان برخورد نکردهاند٬
بلکه وابستگی عمده این افراد به رژیم سابق و مشارکت آنان در جنایات سیاسی و اقتصادی شاه موجب
انتقام مردم ما شد و این نکتهای بود که هرگز دستگاه جهنمی تبلیغات استکبار جهانی بدان اشارهای نکرد.
این جریان استعماری چون حامی اصلی خود آمریکا و نوکرش شاه را مطرود و منفور در میان این ملت
یافت ٬در واقع به پایان عمر خود رسید.
”جامعه )بهاییها( احساس میکند که از لحاظ اداری ٬اجتماعی و مالی در حال مرگ است و با بدترین
بحران در تاریخ  128سالهاش مواجه شده است“ .ب س .3
طبیعی است که انقالب اسالمی بهیچوجه اجازه فساد و توطئه به هیچ گروهی نخواهد داد و در این راه
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نیز از هیاهوی جهانخواران باـکی ندارد ٬ولی در عین حال حق حیات و داشتن مراسم و آیینهای مربوط به
ادیان الهی را که قرآن مجید بدانها اشاره میکند از حقوق مسلم پیروان ادیان الهی داشته و حتی در قانون
اساسی جمهوری اسالمی ایران نیز به صراحت از آنها یاد میکند ٬که این خود نشانه دیگری از برحق بودن
نظام جمهوری اسالمی است.
آمریکا همچنین در پوشش حمایت از یهودیان و در واقع حمایت ازصهیونیستها عالوه براهداف فوق
موارد زیر را تعقیب میکرد:
 1ـ کسب وجهه در بین صهیونیستهای داخل و خارج ٬صهیونیستهایی که خود را بدروغ مدافع یهود
معرفی کردهاند.
 2ـ خارج کردن صهیونیستهای ایران و آنهایی که با برخورداری از امتیازات ویژه زمان شاه توانستند
اموال این کشور را به غارت ببرند و از این طریق نیز کمک مستقیمی به اسرائیل بکنند ٬چرا که رژیم
صهیونیستی نیز احتیاج دارد تا عناصر وابسته متول را جذب کند و توانایی خود را برای مقابله با مردم
منطقه افزایش دهد.
ولی آمریکا نیز در این مورد همچون سایر موارد راه را به خطا رفت .امت قهرمانپرور ایران در طول
اوج گرفتن مبارزات خود علیه رژیم شاه و حتی بعد از غلبه بر آن جرثومه فساد ٬همواره حساب یهودیان
را ازصهیونیسم که زائیده خلف تبانی امپریالیسم آمریکا وابرقدرت شرق است جدادانسته و هرگز به گروه
و دستهای به خاطر پیروی از آئین یهود حملهای نکردهاند .آمریکا با تمام تالشی که میکند تا ردپایی از
آزار و اذیت یهودیها بنام یهودی بودن پیدا کند ٬ره به جایی نمیبرد و تصریح دارد که:
”جدا از او )حی( ودانیالپور دیگریهودیها نه به اتهام عامل اسرائیل بودن که در مورد دو شخص نامبرده به
ـکار میرود ٬بلکه به اتهام جنایات اقتصادی که مرتکب شدهاند تحت بازداشت یا تعقیب به سر میبرند“.
البته شیطان بزرگ با پی بردن به این مطلب از فعالیت علیه جمهوری اسالمی و حمایت ظاهری از
یهودیان دست برنمیدارد .و شروع به جوسازی کرده و سعی میکند به توسط رسانههای گروهی که تحت
نفوذ صهیونیستها قرار دارد ٬شرایطی را به طور مصنوعی به وجود آورد تا محیط ایران را برای پیروان
یهودیت ناامن جلوه دهد” :به عالوه ما با قسمت خبر رسانی بینالمللی با یک دیدی کار میکنیم که بتوانیم
همان نوع برنامه آزادی طلبی را که در عمل برای لبنانیها در طی آن بحران به وجود آمد ٬به دست آوریم“.
ی س .3
در این بین نقش صهیونیستهایی که با اسم یهودیت در ـکنگره آمریکا هستند جالب توجه میباشد
آمریکا با دادن خبرهایی که حاـکی از نارضایتی یهودیان ایران 1باشد زمینه را برای فعالیت آنها آماده
میکند.
”ما خصوصًا از گزارش عالی سفارت در مورد وضع یهودیان ایران بسیار سپاسگزاریم .رهبران و
اعضاء یهود کنگره مخصوصًا برای اطالعاتی که ما مرتبًا برای آنها میفرستیم قدردانی مینمایند “.ی س
 5و شما ملت عزیز دیدید که این دسته نیز بعد از اعدام سرسپردهترین عنصر صهیونیستها در ایران ٬یعنی
القانیان ٬تا بدانجا ناراحت میشوند که تمامی دوراندیشیهای خود را درباره عدم حمایت علنی از اقلیتهای
1ـ البته در حین خواندن اسناد متوجه خواهید شد که منظور آمریکا از یهودیان ایران قشر پولدار فاسدی است که در طول رژیم گذشته با استفاده
از مزایایی که برایشان قائل بودند ٬اموال این ملت محروم را به تاراج برده بودند.

اسناد النه جاسوسی آمریکا

 574

ایران ندیده گرفته و با دادن یک اعالمیه رسمی ٬که خود اعترافی بود بر عظمت ضربهای که از دادگاههای
انقالب اسالمی به آنها وارد شده ٬عکسالعمل نشان دادند.
ولی دیری نپائید که انقالب اسالمی ایران با عنایت الهی و در پرتو رهبری امام در عمل مشی و روش
مکتبی خود را در قبال مسئله اقلیتها نشان داد و کم کم بر یهودیان ایران آشکار شد که نظام جمهوری
اسالمی ایران اساس را بر عدالت قرار داده است.
”مافهمیدهایم که نسبت خروج یهودیان در حال حاضر تقلیل یافته و در حقیقت بعضی از یهودیانی که
در ماه می ایران را ترک کرده بودند شروع به مراجعت کردهاند “.ی س .10
با امید اینکه با استوار شدن پایههای نظام جمهوری اسالمی ٬بتوانیم زمینهای برای گستردن عدل و
عدالت و مبارزه علیه فساد و طغیانگری به وجود آوریم و تا هنگامی که مصلح موعودمان با ظهورش نور
امیدی در دل محرومان عالم بتاباند ٬تحت رهبری نایب بزرگوارش در خدمت به اسالم و مسلمین و
محرومین سراسر کره ارض مشغول باشیم.
دانشجویان مسلمان پیرو خط امام
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بهائیها سند شماره )(1
محرمانه غیر قابل انتشار برای ملل بیگانه
ـگزارش اطالعاتی وزارت دفاع  22جزئیات
موضوع :بهائیها
الف :از نظر تعداد ٬مذهب بهائیگری قابل ازدیاد است و در سطح تصمیمگیری در دولت ایران در حال
اعمال نفوذ است .از اعضاء مذهب بهائیگری میتوان سرهنگ تمام عبدالکریم ایادی پزشک شخصی شاه
ایران ٬سرهنگ تمام فریدون جم )بازنشسته( سفیر ایران در اسپانیا ٬معلم پیشین فرزند شاه که یک بهائی
متعصب و دوست صمیمی سرهنگ ایادی است وحداقل یکی از فرماندهان نیروی سلطنتی هوایی ایران ٬و
چند تن از کارمندان عالیرتبه و معمولی نیروی هوایی ٬میتوان نام برد.
ب :توسعه کنونی بهائیگری را ظاهرًا به نفوذ سرهنگ تمام ایادی در رابطه با شاه نسبت میدهند که در
نتیجه شاه شخصًا بهائیگری و ترویج آن را در ایران تصویب و تأیید کرده است .بنا به گفتههای دیگر این
ـگونه پیشرفتها مستقیمًا در شرکت زنان در انتخابات ٬اصالحات ارضی ٬و آموزش و پرورش تأثیر بسیار
داشته است ظاهرًا این برنامهها به دکترین بهائیگری بیشتر شباهت دارد تا به دین اسالم.
پ :لیکن هنوز انجام مراسم بهائیگری در مالء عام محدود است ٬ولی ترسی که از عضویت دراین گروه
وجود داشت ٬ظاهرًا رو به تخفیف است .گویا بهائیها بسیار ضد مسلمانان هستند و مسلمانان شیعه را
مسئول عدم پیشرفت ایران از طریق رهبران سنتی مذهبی که بر دهقانان بیسواد تأثیر میگذارند٬میدانند.
ت :با وجود اینکه در حال حاضر در خارج از جامعه بهائیت افشا نشده ٬ولی چند زیارتگاه بهائیگری
در ایران وجود دارد .علت این اختفا نیز جلوگیری از برخورد با مردم مسلمان است .مهمترین ساختمان
بهائیت در خیابان تخت جمشید واقع و به عنوان یک مرکز اطالعات عمل میکند .حدود  10یا  12سال
قبل وقتی که خانواده سلطنتی سفری به خارج کرده بودند ٬این ساختمان به وسیله مسلمانان شیعه مورد
حمله قرار گرفت .بهائیها معتقدند که در آن زمان چون شاه از حمایت کافی نظامی حاضر برخوردار نبود
مجبور شده بود کمتر از بهائیها حمایت نماید .بهائیها در حال تهیه زمینی در تهران هستند تا مکانی بهتر به
عنوان پرستشگاه خود بسازند .آغاز فوری ساختمان با وضعیت مذهبی و سیاسی کنونی ایران ممکن به
نظر نمیرسد.
اظهار نظرهای گزارشگر) :محرمانه غیر قابل انتشار برای ملل بیگانه(.
الف :مقام گزارشگر این اطالعات را از یک مقام نظامی که در این مورد اطالعات بسیار دارد کسب
نموده است .باید خاطرنشان ساخت که خود این شخص پیرو سرسخت آئین بهائیگری است .بنابراین
درباره میزان نفوذ بهائیها در سیاستهای دولت آن طور که در باال خاطرنشان شده است باید با این سابقه
قضاوت شود.
 .22جزئیات :ادامه اظهار نظرهای گزارشگر) :محرمانه غیر قابل انتشار برای ملل بیگانه(
ب :بهائیگری در اواسط قرن نوزدهم در ایران پیدا شد .این گرایش تأـکید بر اخالقیات فردی دارد و بر
آن است تا از طریق بهائیگری صلح جهانی را سبب گردد .با وجود اینکه از نظر کثرت بسیار مهم نیستند٬
ولی جامعه بهائیت بسیار با سواد بوده و اـکثر آنها به تجارت و حرفههای دیگر اشتغال دارند.
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تلگرام
بهائیها سند شماره )(2

طبقهبندی ـ خیلی محرمانه
تاریخ 28 :نوامبر 1978
به :وزارت امور خارجه واشنگتن دی ـ سی .فوری
از :سفارت آمریکا ٬تهران
موضوع :موقعیت بهائیها
1ـ پس از برقراری نسبی نظم توسط حکومت نظامی جدید وضع بهائیها تقریبًا بهتر شده است .فقط از
طرف مخالفین مذهبی اسالمی که عنصر مهم مخالفت سیاسی علیه شاه و دولت ایران را تشکیل میدهند
هنوز هم حالت خصومتبار علیه بهائیها وجود دارد .دولت ایران این فشار ومحدودیت راپذیرفته و هنوز
هم بهائیها از مشاغل دولتی اخراج میشوند .هفته گذشته چند تن از پزشکان بیمارستانهای دولتی اخراج
شدهاند که چند تن از دوستان ایرانی آنها را میشناسند .با این وصف ٬در حال حاضر هنوز خشونتهای
خیابانی علیه فرقه بهائیها نشان داده نشده است.پرستشگاه بهائیها به هنگام آشوبهای اخیر تحت محافظت
ـگاردهای نظامی بود ٬لیکن تا آنجا که ما میدانیم در ماههای اخیر علیه آن حملهای صورت نگرفته است.
2ـ خبر یافتهایم که بهائیها در حال ترک ایران هستند ٬ولی چند تن از افراد سرشناس هنوز باقی
ماندهاند .بهائیهایی که از طبقات پایینتر هستند ٬به ما درباره افزایش اذیت و آزار آنها توسط همسایگان
مسلمان و نیز تغییر مذهب توسط بهائیها در ماه اـکتبر اطالع دادهاند ٬ولی این اعمال پس از نخستوزیر
شدن ژنرال ازهاری کاهش یافته است.
هنوز اطالع دقیقی در دست نیست ٬ولی بعضیها میگویند مخالفین مسلمان سعی دارند در ماه محرم با
دولت ایران برخورد نمایند )آنها اضافه میکنند که اـگر خمینی ”پیروز شود“ ٬وضع بهائیها درایران غیر قابل
تحمل خواهد گردید(.
3ـ به نظر ما عمل مقامات وزارتخانه یعنی ـکوهن و پرشت مبنی بر تقاضاازدولت آمریکا برای اقدامات
مثبت بسیار درست بوده است .از آنجایی که آمریکا حامی دولت ایران شناخته شده است ٬هرگونه عمل
آشکار آن سبب خشمگین شدن آن دسته از مردمی خواهد شد که مایلند علیه بهائیها بـه اقـدامـات
خشونتآمیز دست یازند .به نظر ما بهترین طریقه فعالیت در جهت بهبود وضعیت حاضر این است که با
احتیاط به بحث پیرامون نیاز به حمایت از اقلیتها با مقامات دولت ایران پرداخته شود ٬که البته باید همراه با
تکرار مکرر این موضوع به رابطهای مخالفین ما باشد که خشونت و اذیت و آزار بهائیها برای انقالبشان
جنبه مثبتی به همراه نخواهد داشت .به عقیده ما برای سخنگویان دولت آمریکا در وطن نیز این بهترین
سیاست و خط مشی میتواند باشد.
 4ـضریب پیچیدهای که در شرایط حاضر وجوددارداین واقعیت است که بعضی از بهائیها درچند سال
ـگذشته در اعمالی دست داشتهاند که به نظر آنها )مخالفین مسلمان ـ م( جنایت و فساد خوانده میشود.
مهمترین تاجر بهائی که در زمره این گروه در میآید شاید همان هژبر یزدانی صنعتگر و مالـک سرشناس
باشد که از ماه اوت به اتهام استفاده نامشروع و غیرقانونی اززمینهای دولتی دستگیر شده است .آنچه که ما
میخواهیم این است که تفاوتی میان افرادی که به جرم فساد و یا دیگر اعمال غیرقانونی دستگیر و محاـکمه
میشوند و افراد دیگر این فرقه به وجود بیاید .در رابطه با خانواده ثابت به ما گزارش شده است که همه
اعضای مهم این خانواده که عبارتند از :ایرج در سوئیس ٬هرمز در آمریکا و حبیب پدر آنها در جایی بین
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نیویورک و سوئیس ٬در خارج از ایران به سر میبرند.
سولیوان

تاریخ 20 :ژوئن 79
از :سفارت آمریکا ٬تهران
ـگزارشگر :سی .کلمنت

بهائیها سند شماره )(3

طبقهبندی ـ سری
به :وزارت امور خارجه ٬واشنگتن دی ـ سی .با حق تقدم 6421

موضوع :آزار و اذیت جامعه بهائیان
 1ـ )تمام متن سری ٬پیام گزارشی(
 2ـ جناب رابرت پرایور ) کامًال محفوظ بماند( کارمند سفارت را مطلع گردانید که یکی از  9نفر از
”مردان متفکر“ جامعه بهائیت برای بحث در مورد اعمال اخیر رژیم جدید ایران ٬سری به او زده است.
سخنگوی بهائی گفت که جامعه ٬احساس میکند که از جهات اداری ٬اجتماعی ٬و مالی در حال مرگ است٬
و با بدترین بحران در تاریخ  128سالهاش مواجه شده است.
 3ـ پرایور گفت که او به مدارکی در خصوص تعدادی ازاقداماتی که بعدًا بر ضد انجمن بهائیان صورت
ـگرفته ٬دست پیدا کرده است .در  6ژوئن کمیته به اصطالح مصادره اموال بنیاد مستضعفان مسئول شد تا
تمام اموال سازمان ملی بهائیان را مصادره کند.توطئه عظیمی برای تصاحب زمینی در حدود چهار میلیون
متر مربع نزدیک دانشکده دماوند طرح ریزی شد که متعلق به شرکت امنا )شرکت امانتداران( بوده و به
پاسداران انقالب جهت فعالیتهای آموزشی داده شده است.
شرکت امنا یک شرکت مهم بهائیان بوده که به نمایندگی از طرف جامعه بهائیت به خریدن اموال
میپرداخته است.ادارات آن به وسیله کمیته انقالب اشغال گردید ولیستهای اعضا و اسناد مالی آن مصادره
ـگردید .در  13ژوئن موجودی٬یعنی مبلغی درحدوددو بیلیون ریال٬از شرکت عمده سرمایهـگذاری جامعه
بهائیان مصادره گردید .این شرکت دارای پانزده هزار سهامدار میباشد .بیمارستان اصلی بهائیان هنوز
دایر میباشد ٬اما کمیته انقالب )اجازه( دخول را کنترل میکند 9 .نفر از خدمتگزاران داخلی مخصوصًا به
دلیل اینکه بهائی میباشند ٬اخراج شدهاند.
 4ـ بنا به اظهار سخنگوی بهائیان 20 ٬نفر بهائی اـکنون در زندان میباشند .در  93دهکده ٬هشتهزار
نفر بعداز سوزاندن خانههایشان بدون سرپناه رهاشدهاند .در جاسب ٬دهکدهای در حدود  50مایل خارج
از قم در راه ـکاشان ٬پنجاه بهائی در زیر سرنیزه به تغییر مذهب خود به اسالم وادار شدهاند.
 5ـ بهائیان این اقدامات را فقط به عنوان قدمهای اولیه در سیاست نگران کننده طرح ایذا و اذیت
مینگرند .آنها انتظار دارند که در آینده حسابهای شخصی بانکی بهائیان ضبط شود .آنها همچنین از اینکه
در  10ژوئن ٬و در طی ماه روزهداری رمضان که در  26ژوئیه آغاز خواهد شد ٬خشونتی بوقوع خواهد
پیوست ٬بینهایت نگران بودند 10 .ژوئن تولد امام غایب )امام دوازدهم( است .آیتاللهی که رهبری را در
شیراز به دست دارد ٬اعالم نموده است که او تصمیم دارد این روز را در ساختمان اصلی بهائیان در شیراز
جشن بگیرد .ترس از این است که او یک خطابه آتشین ضد بهایی ایراد نماید و جمعیت را به طور غیر قابل
ـکنترلی به هیجان دربیاورد که میتواند به تجدیدحوادث ضدبهایی مشابه حوادث ماه دسامبر در شیراز ٬یا
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چیزی بدتر از آن منجر شود.
 6ـ از پرایور خواسته شده که یک گزارش جزء بجزء هفت صفحهای را به شورای جهانی کلیساها در
ژنو ببرد و اطالعات را برای یکی از روزنامههای کشورهای بیطرف اروپا ٬احتماًال سـوئیس ٬قـابل
دسترسی کند .او درخواست نموده که این اطالعات فعًال کامًال محفوظ بماند ٬زیرا او و بهائیان میترسند که
اـگر این مطالب در این زمان به روزنامههای ایاالت متحده کشانده شود ٬به طور جدی وضعیت مشکل
ناس
بهائیان ایران را که از قبل هم خراب بود ٬وخیمتر کند.
بهائیها سند شماره )(4

تاریخ 20 :ژوئن 1979
به :سفارت آمریکا ٬تهران فوری 8779

تاریخ 20 :ژوئن 1979
از :وزارت امور خارجه ٬واشنگتن دی ـ سی
ـگزارشگر :هنری پرشت
موضوع :ایذا و اذیت جامعه بهائیها
 1ـ تمام متن سری
 2ـ اطالعات گزارش شده تلگرام مرجع بسیار ناراحت کننده بود .متمنی است یک نسخه از گزارش
پرایور را کسب کرده و برای ما بفرستید .آیا سفارت میتواند که تأیید مستقلی در مورد اقدامـات یـا
تهدیدات وصف شده از همین بابت را به دست آورد؟ آیا حمالت به خانههایی قبل یا بعد از فوریه به وقوع
پیوسته؟ آیا هیچ ماده قانونی برای توقیف دارایی بهائیها وجود دارد؟ اـگر چنین است ٬خواهشمند است در
صورت مقدور بودن متن آن را تهیه نمائید.
 3ـ ما همچنین از نظرات سفارت که به طرز بسیار مؤثری منجر به حفاظت بهائیان میشود ٬ممنون
میشویم .ما نمیفهمیم چرا پرایور میبایست در مورد اعالم وضع وخیم بهائیان اینقدر حساس باشد و با
این وجود تصمیم دارد که گزارشها را در اختیار خبرگزاریهای اروپایی قرار دهد؟ آیا سفارت تا به حال
هیچ بحثی در مورد وضعیت بهائیان با نمایندگان دولت موقت داشته است؟ آیا هیچ رهبر مذهبی وجود
دارد که در حمایت از آنها مداخله نماید ٬به ویژه مشکالت احتمالی در شیراز را از سر وا کند) .سفارت قبًال
در گزارش تهران  5490گفته که بهائیان در شیراز از ماه دسامبر مورد اذیت واقع نگردیدهاند( .آیا سفارت
قبول دارد که گزارشهای جلب حمایت سایر کشورها از بهائیها مفید خواهد بود؟
 4ـ گزارشهای تهران  4940و  6092سایر حوادثی که بر بهائیها اثر میگذارد را توضیح میدهد .آیا
ونس
این گزارشها در گزارش پرایور گنجانیده شدهاند؟
تاریخ 22 :ژوئن 79
از :سفارت آمریکا ٬تهران

بهائیها سند شماره )(5

طبقهبندی ـ سری
به :وزارت امور خارجه ٬در واشنگتن دی ـ سی .فوری 2187
موضوع :شکنجه و آزار جامعه بهائیها

 1ـ )سری ـ تمام متن(
 2ـ مقام سفارت در  21ژوئن با پرایور پیرامون موضوع اذیت و آزار جامعه بهائیها به مالقات و گفتگو
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نشست .این تلگرام به عنوان یک گزارش میان دورهای در پاسخ به سؤال مطرح شده در تلگرام مرجع
دولتی شماره 158779است٬چون پرایور درتاریخ  21ژوئن و  25ژوئن با رهبران جامعه بهائیت به انجام
مالقات و گفتگوهایی مشغول است.
 3ـ پرایور قول داده است که اسنادی را که در دست دارد با دقت واحتیاط کافی حداقل تا  25ژوئن نزد
خود حفظ و حراست نماید .او هنوز در حال نوشتن گزارش خود میباشد ٬که چون رهبران جامعه بهائیت
قول دادهاند که شواهد و اطالعات بیشتری در اختیارش بگذارند ٬هنوز تکمیل نشده است.
 4ـ سفارت مستقًال در صدد است تا نسبت به تهدیدها و عملیات توصیف شده تأییدیهای کسب نماید.
پرایور گفته است که قبل از انقالب فوریه به  93روستاحمالتی صورت گرفته است .اطالعات او مربوط به
دوره بین  4ژانویه تا  15ماه مارس است .رهبران بهائیت قول دادهاند که اطالعات جامعتری در اختیار وی
بگذارند .با این حال ٬وی معتقد است که اـکثر حمالت قبل از انقالب صورت گرفته بوده است.
 5ـ در رابطه با این سؤال که آیا از نظر قانونی شواهدی در زمینه غصب امالـک و اسباب و اثاثیه بهائیها
وجود دارد یا خیر ٬پرایور گفته است که وی یک رونوشت از سندی را که در گزارش تهران  6421به
موضوع غصب و ضبط امالـک اشاره کرده بود در دسترس دارد .این سند نام و مهر ”ـکمیته مصادره اموال
بنیادمستضعفان“ را در گوشه راست باالیی دارد ویک شماره بایگانی در سمت چپ و در آخرسند نیزیک
مهر زده شده است .این سند وسیله شخصی به نام مسعود ستوده که گویا سمت ”ناظر کـمیته امـوال
مصادرهای“ راداردامضاء شده است .نام کسی که مأمور مصادره شده و نیز نام و یا اسامی چیزهایی که باید
مصادره شوند نیز در این سند وجود دارد .متن این فورم شامل این فرمولبندی است” :بنا به دستور دادگاه
انقالب شما مختار به مصادره.....هستید“ .سندی که نزد پرایور است این عبارت را دارد و نیز نام سه ملکی
را که عبارتند از شرکت امنا )بنگاه معامالتی( شرکت نونهاالن )شرکت سرمایه گذاری( و بیمارستان میثاقیه
و باید ضبط و ربط شوند در خوددارد .همانطور که در گذشته نیز خاطرنشان شده بودیم ٬بیمارستان هنوز
به تصرف در نیامده است.
 6ـ به همین دلیل واز آنجا که هر عملی درایران امروزجنبه قانونی میتواندداشته باشد ٬عمل غصب به
دستور دادگاه انقالب حتمًا دارای یک پایه و اساس قانونی است .محتوا و ماهیت این فرم حاـکی از آن است
ـکه این عمل به کرات صورت میگیرد.
 7ـ پرایور در مورد تبلیغ پیرامون این مطالب در آمریکا حساسیت بسیار به خرج میدهد چون به
رهبران بهائیت در این مورد قول داده است .عالوه بر اینها او نیز با آنها هم عقیده است که اـگر این مطالب
ابتدا در یک کشور بیطرف منتشر گردد بهتر است ٬چون اـگر در آمریکا نشر و مورد تبلیغ قرار گرفت فورًا
برچسب توطئه سیا را میخورد .بر اساس وضع کنونی ایران ٬ما نیز باید این عقیده را بپذیریم که این کار در
آمریکا فعًال به نفع بهائیها نخواهد بود .در این رابطه پرایور و رهبران جامعه بهائیت بر سر سه راهی هستند:
ـکه آیا بهتر است این مطالب را در مجالت نیوزویک و تایمز به چاپ رسانند ٬یا از طریق شورای جهانی
مسیحیت عمل کنند و یا اینکه آنها را از طریق کمیته حقوق بشر در سازمان ملل مطرح گردانند؟! آنها راه
اول را مردود و راه دوم را مقبول دانستهاند و معتقدند که همزمان باید از طریق کانال حقوق بشر نیز عمل
نمایند.
 8ـ ما از پرایورخواستهایم که از رهبران بهائیت بپرسد که در صورت امکان چه اقدام حفاظتی از دست
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ما برای آنها برمیآید .مانند جامعه یهودیت ٬ما فکر میکنیم که قبل از اقدام به هرگونه عمل بهتر است با
رهبران محل گفتگو بشود .عکسالعمل اولیه ما این است که آمریکا به تنهایی قادر نیست کار زیادی برای
بهائیها انجام دهد ٬البته آنها در یک طبقه ممتاز مرتدها قرار دارند و به عنوان یک اقلیت مذهبی قانونی
رسمیت ندارند .به همین جهت از هیچ حقوق و امتیازی در قانون اساسی نه برخوردارند و نه برخوردار
خواهند بود .به قول بعضیها شاه از آنها حمایت کرده و آنها را مورد عنایت خود قرارشان میداد ٬و حاال که
متعصبین و مصلحین اسالمی قدرت را به دست گرفتهاند ٬بهائیها اصًال نباید انتظار رحم و شفقت داشته
باشند .درگیری آمریکا در مالء عام چون قطعنامه سنا در مورد بهائیها با خوشحالی به عنوان مداخله تلقی
شده و وضع را برای بهائیها بدتر میکند .اعمال بینالمللی از طریق کلیسا و حقوق بشر به خصوص که
آمریکا در آن دست نداشته باشد ٬میتواند به طرز بسیار مفیدی به وسیله دولتهای غربی حمایت گردد.
زمانی که مسئله بهائیت یک مسئله بینالمللی بشود ٬جای خود را نتیجتًا در روابط دوجانبه ما با ایران نیز
باز خواهد کرد .تا آنجا که مااطالع داریم ٬سفارت موضوع بهائیان را با دولت ایران در میان نگذاشته است٬
لیکن سفارت تأـکید کرده است که وقتی که با دولت ایران درباره اقلیتهای مذهبی گفتگو میکند ٬منظورش
بهائیها نیز هست .ولی آنطور که مسلم است دولت ایران این فرضیه را قبول ندارد.
 9ـ پرایور سعی خواهد کرد شرح واقعه  10ژوئیه در شیراز را به بعد موکول کرده ما را در جریان افکار
رهبران بهائیت قرار دهد .ما فکر نمیکنیم که اقدامات سفارت از طریق کانالهای اسالمی به نتیجه برسد٬
ولی برای خود همیشه این راه را نیز در نظر گرفته است .در این رابطه به گفته پرایور بهائیها تلگرافهای
اعتراضی به  14تن از متنفذترین آیتاهللها فرستاده و به این ضبط و ربط اعتراض کردهاند ٬ولی هنوز
جوابی دریافت نداشته ٬و فکر میکنند که دولت با تظاهر به این امر که آنها اصًال وجود ندارند ٬اعتراضشان
را نیز نادیده میگیرد.
 10ـ پرایور درباره وقایع اصفهان که در گزارش تهران  6092آمده بود اظهار بیاطالعی کرد .گزارش
تهران  4940و همه گزارشهایی که از اینها به خارج ارسال میگردد پس از سی روز نابود مـیشوند.
وزارتخانه به هنگام مرجع زدن به تلگرامها باید این موضوع را نیز در نظر داشته باشد.
 11ـ ما در این موضوع پس از گفتگوهای بیشتر با پدر روحانی پرایور و دیگر رابطهایمان در جامعه
لینگن
بهائیت به تحقیق ادامه خواهیم داد.
تاریخ 28 :ژوئن 79
از :سفارت آمریکا ٬تهران

بهائیها سند شماره )(6

طبقهبندی ـ سری
به :وزارت امور خارجه ٬واشنگتن دی ـ سی .فوری 2332
موضوع :وضعیت جامعه بهائی

 1ـ )سری ـ تمام متن(
 2ـ مقامات سفارت پیرو اطالعاتی که توسط پدر روحانی پرایور در تلگرام عطف منعکس گردیده بود
تأییدیهای به دست آورده است این تأییدیه از طرف یک منبع  FSNکه به نظر معتمد و آـگاه به مسئله است
صورت گرفته .این منبع در تالش است تا جلسهای مرکب از مقامات سفارت و رهبران بهائیت تشکیل
دهد.
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 3ـ در بحثی که با پرایور در  28ژوئن داشتیم وی گفته است که وضع جامعه بهائیت را بهتر است به
عنوان ”دست به سر کردن و تبعیض“ مطرح کنیم تا ”شکنجه واذیت و آزار“ .به هر حال ٬پر واضح است که
رهبران بهائیت بسیار نگران هستند و خود را در بحرانی میبینند که در تاریخ بهائیگری بیسابقه بوده
است .هر روز نمونههای دیگری از اذیت و آزار اتفاق میافتد.
 4ـ رهبران بهائیت هنوز امیدوارند که میتوان جلو خشونت را در  10ژوئن در شیراز گرفت .آنها در
این رابطه خواستار مالقات با نخستوزیر بازرگان شدهاند .ولی به هیچوجه نمیخواهند این وضعیت در
حال حاضر منفی را تشدید نمایند .آنها به خصوص خواستهاند که به خاطر موقعیت خاص سیاسی ایران
دولت آمریکا دست به هیچگونه عکسالعملی نزند.
 5ـ رهبران بهائیت میخواهند مطمئن باشند که اطالعات و اسناد مربوطه در خارج از ایران مورد
حفاظت و حراست کافی قرار گیرد تا در صورت نیاز افشا شود .آنها از پرایورخواستهاند که به ژنو و زوریخ
در حدود  7ژوئن مسافرت کند و او نیز این کار را خواهد کرد .پرایور گزارشات خود را به کمیسیون حقوق
بشر کلیساها در ژنو تسلیم خواهد کرد و اسناد را به دستهای مورد اطمینان در سوئیس خواهد سپرد.
ولی او میترسد که قبل از انجام این امور وضع بدتر از اینها بشود.
 6ـپرایور اطالعات زیرین را در  28ژوئن دراختیار ماگذاشته است )ـکه هنوزنتوانستهایم توسط منابع
دیگر آنها را مورد تأیید قرار دهیم(:
از حدود  400/000بهائی ایران  75/000تن آنها در تهران هستند .صورت عضویت اصلی حدود 6
هفته قبل در تهران به سرقت رفته بود .بهائیها معتقدند که این صورت اسامی به دست مسلمانان افتاده است
چون نامههایی از طرف سازمانی در قم برای آنها و به نام آنها رسیده است که آنها را سریعًا به گراییدن به
اسالم دعوت کرده است .گردهماییهای معنوی متوقف و بسیاری از اسناد نابود شده است .در حالی که قبًال
در هر یک از مجامع حدود  200تن شرکت میکردند در حال حاضر بیش از  15ـ  10نفر شرکت نمیکنند
تا از دردسر دوری جویند.
 7ـ تا امروز حساب بانکی  27تن از رهبران بهائیت که شورای ملی را تشکیل میدهند ٬مسدود شده
است )لیکن ضبط نشده است( .به دو تن از آنان اجازه خروج داده نشده و دیگران نیز سعی نکردهاند ٬جواز
خروج بگیرند .عالوه بر گزارشات پیشین در رابطه با ضبط امالـک بهائیها ٬چهار ساختمان از  5ساختمان
مدیریت این جامعه نیز ضبط گردیده است .ارزش این ساختمانها بین 100ـــ 70میلیون دالر تخمین زده
شده است .بر اساس اطالعاتی )اسناد( که در اختیار پرایور قرار داده شده تاـکنون حـدود  90نـفر از
مستخدمین دولت به بهانه بهائی بودن اخراج شدهاند.
 8ـ رهبران بهائیت هنوز نمیدانند که چه تعداد از بهائیان ایران را ترک گفتهاند ٬لیکن گفته میشود که
این مهاجرت هنوز چشمگیر نیست.
 9ـ تا به حال بیشتراقدامات در رابطه با کل جامعه بهائیت بوده است .بجز در مواردی که انفرادی بوده
از قبیل مسدود نمودن شماره حسابهای بانکی ٬اخراج مستخدمین دولت ٬تحت فشار قرار دادن افراد در
قبول اسالم ٬و به هم زدن جلسات مذهبی .رهبران بهائیت میترسند که موقعیت افراد به زودی حاوی
خطرات بیشتری بشود.
 10ـ بعد از انقالب هیچ فرد بهائی کشته نشده است ٬و در میان  300نفری که اعدام شدهاند ٬هیچ یک
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نیز بهائی نبودهاند )از نظر قوانین بهائیت شرکت در سیاست ممنوع است( .احتماًال درباره واقعه پس از 10
ژوئیه نیز میتوان همین را گفت .بهائیگری در سال  1844با ادعای بهاءاهلل که امام غایب است ٬آغاز شد.
 11ـ به محض اینکه از طریق دیگر منابع اطالعات جدیدی برایمان برسد ٬این گزارشات را تکمیلتر
برایتان ارسال خواهیم داشت.
لینگن

بهائیها سند شماره )(7
طبقهبندی ـ خیلی محرمانه
تاریخ 11 :سپتامبر  79ـ  20شهریور 58
به :وزارت امور خارجه ٬واشنگتن دی .سی.
از :سفارت آمریکا در ـکلمبو
رونوشت برای سفارت آمریکا تهران 487
موضوع :افزایش تقاضای ویزای ایرانیان در سری النکا
 1ـ سفارت از پایان ماه اوت افزایش معتنابهی را در تعداد تقاضاهای ویزای غیر مهاجرتی ایرانیان که
در قسمت کنسولیمان نمایان است ٬مشاهده کرده است .در حال حاضر تعداد متقاضیان در مقایسه با قبل
ـکه هفتهای یک یادو متقاضی بودند ٬به طور متوسط هفتهای  4نفرمیباشد 6 .متقاضی درتاریخ نهم تا دهم
اوت به کنسول سرزند.
 2ـ متقاضیان ٬معموًال ازدانشجویان پسر دراوایل بیست سالگی بودهاند ٬ولی آنها ٬حاال شامل تجار و
خانوادهها هستند .ایرانیها میگویند از آنجایی که امکانات قسمت پذیرش ویزای آمریکا در ایران دیگر
قابل استفاده نیست ٬سری النکا محل مناسب برای تقاضای آنهاست .متقاضیان نگرانی و ناراحتی زیادی
نشان میدهند.
 3ـ تا به حال پروندهسازیها به نظر منظم میآمد و کنسول در حال صادر کردن ویزاهای زیادی است
متقاضیان ادعاهای زیاد و مکرری دارند که عضو اقلیتهای بهائی و زردشتی هستند و مـیگویند کـه
نمیتواند به علت اذیت شدن به ایران مراجعت کنند.
 4ـ سفارت ٬وزارت امور خارجه را از پیشرفتهای حاصله مطلع خواهد کرد .هرگونه راهنمایی و
عالیمی که متقاضیان ایرانی در جاهای دیگر ٬تمایلی به این کار داشتهاند مورد قدردانی میباشد.ریگتر
بهائیها سند شماره )(8

طبقهبندی ـ خیلی محرمانه
تاریخ 14 :سپتامبر 1979
به :سفارت آمریکا در تهران ـ فوری
از :وزارت امور خارجه ٬واشنگتن دی ـ سی
موضوع :شایعات مربوط به حمله به بهائیها در شیراز
 1ـ )تمام متن محرمانه است(
 2ـ آقای گلن میچل که از افراد بلندپایه انجمن بهائیهای آمریکاست )محفوظ بماند( و ما قبًال هم با او
در تماس بودیم ٬در تاریخ  13سپتامبر با اداره خاور نزدیک بخش ایران تماس گرفته گفت که علیرغم
ـگزارش رویتر مبنی برعدم تخریب مقبره باب در شیراز ٬بهائیها دالیل محکمی مبنی برتخریب آن دردست
دارند و سعی دارند عکسی از آن را نیز به آمریکا بفرستند.
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 3ـ بنا به گفته میچل ٬در چند روز گذشته افرادی برای تخریب و محو این ساختمان مشغول بکار بودند
و احتماًال هنوز هم در حال ادامه آن میباشند .ما میدانیم که یافتن محل این مقبره کار آسانی نیست ٬ولی
آیا امکان ندارد که یکی از افراد کنسولگری شیراز درباره وضع این مقبره بررسی بنماید؟
 4ـ همچنین میچل مدعی است که اخیرًا یک اطالعیه دولتی اسامی  30نفر از افراد بهائی را اعالم و آنها
را ممنوعالخروج از ایران نامیده است و به هیچکس نیز اجازه داده نشده که با آنها هیچگونه رابطهای داشته
باشند .بنا به گفته میچل دولت و یا افراد بسیار نزدیک به سران مذهبی حاـکم در تالشند تا شواهدی در
زمینه سوء استفاده جنسی ٬کالهبرداری تجاری ٬فساد و همکاری بهائیها با رژیم سابق جعل نمایند تا
دادگاه انقالب بتواند آنها را نه به دلیل بهائی بودنشان بلکه بر اساس دالیل ذـکر شده مورد محاـکمه قرار
دهد.
 5ـ از هرگونه اطالعاتی که سفارت بتواند درباره وضع بهائیها برای ما ارسال دارد بسیار سپاسگزار
خواهیم شد.
ونس

بهائیها سند شماره )(9

طبقهبندی ـ خیلی محرمانه
به :سفارت آمریکا ٬تهران ـ فوری 4094

تاریخ 17 :سپتامبر 79
از :وزارت امور خارجه ٬واشنگتن دی ـ سی
ـگزارشگر :ـکارل کلمنت
موضوع :وضعیت زیارتگاه بهائیان در شیراز
 1ـ )تمام متن خیلی محرمانه(
 2ـ دفاتر کنگره از تلگرامها و نامههای بهائیان ایاالت متحده مملو گردیده است .در این گزارشها اـکثرًا
به ویران نمودن خانه باب در شیراز ٬که به عنوان مقدسترین زیارتگاه بهائیان مشخص گردیده ٬اشاره شده
است.
 3ـ ما شدیدًا به اطالعات اضافی از جانب سفارت در این مورد احتیاج داریم تا بتوان جوابی برای
تقاضای متعدد کنگره تهیه کرد.
 4ـ از آنجایی که مقامات اداری موقوفات مذهبی شیراز در ویران کردن ساختمانها درگیر بودند ممکن
است مناسب باشد که مسئله را با میناچی یا یزدی و یا هر دو مطرح کنیم ٬خصوصًا با تأـکید بر نگرانی
ـگسترده در اینجا و اثر منفی که تهاجم به بهائیان لزومًا بر طرز تلقی عمومی مردم آمریکا از انقالب ایران
خواهد داشت.
 5ـ برای اطالع شما ـ غرولندهایی در خصوص قطعنامه سنا درباره این مطلب بوده است .میدانیم که
سفارت ایران نیز غرق در تلفنها و نامهها بوده است .پایان برای اطالع شما.
ونس
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بهائیها سند شماره )(10

طبقهبندی :خیلی محرمانه
به :وزارت امور خارجه ٬واشنگتن ٬دی .سی0284 .

موضوع :بهائیان در ایران

1ـ تمام متن خیلی محرمانه
2ـ سفارت تشخیص میدهد که فشار رو به ازدیاد بهائیان در آمریکا ممکن است به خوبی در حرکت
ـکنگره به شکل یک قطعنامه که خواهان اتخاذ روشهایی از سوی وزارت امور خارجه و سـفارت در
پشتیبانی از بهائیان باشد ٬نتیجه دهد.
3ـ همانطور که وزارتخانه اطالع دارد از عمدهترین اقلیتهای مذهبی در ایران ٬بهائیان تنها گروهی
هستند که شناسایی نشدهاند ٬یا مجازاتهای رسمی به وسیله دولت موقت برای آنها وضع شده است .بهائیان
آن طور که یزدی به کاردار گفته است یک گروه سیاسی محسوب میشوند .اـکثریت جماعت شیعه درایران
به بهائیان مانند بدعتگذارانی که آشکارا تحقیر میشوند ٬مینگرند ) یک جایی بین مار و سوسک یک
تشریح عادی میباشد(.پست موردپسند بهائیان در زمان شاه به معنای آن است که بسیاری از آنها بوسیله
دولت موقت نیز در مورد فساد یا اقدامات ضد انقالبی مورد ظن قرار گیرند.
4ـ آزار و اذیت جامعه بهائیت در ایران وسعت پیدا کرده تا حدی که اماـکن متعلق به آنها توقیف شده
است و آنها از تماس آزادانه بیمناـک شده اند و تعدادی از آنها به خاطر مذهبشان فرصتهای شغلی و
اقتصادی را از دست دادهاند و همچنین تعدادی از آنها نیز شاید به دلیل روابطشان با رژیم قبلی و نه به دلیل
مذهبشان زندانی شدهاند .به هر حال ٬ما گزارشی مبنی بر به قتل رساندن بهائیها در ایران نداشتیم ٬اـگر چه
یک حمله دسته جمعی در شیراز به وقوع پیوست ٬که ما را به شک انداخته است٬از این احتمال چشمپوشی
نخواهیم کرد.
5ــ اعضای جامعه یهودیان در اینجا کامًال احساس میکنند که فشار بینالمللی بر دولت موقت به
امنیت جامعه یهودیان ایران کمک نموده است .به هر حال ما نمی دانیم که اثرات چنین اعمال فشار مشابهی
چه اثری بر جامعه بهائیان خواهد داشت.
6ـ از وزارتخانه متشکر خواهیم بود که از رهبران جامعه بهائیت ٬در ایاالت متحده پرس و جو کند که
لینگن
آیا اقدامات آنها بنا به در خواست بهائیان اینجا بوده و یا با رضایت آنها.
تاریخ 20 :سپتامبر 79
از :سفارت آمریکا ٬تهران
ـگزارشگر :الیزابت سوئیفت

بهائیها سند شماره )(11

طبقهبندی ـ خیلی محرمانه
به :وزارت امور خارجه ٬واشنگتن ٬دی ـ سی .فوری 0286

موضوع :بهائیان ایران

1ـ )تمام متن محرمانه(
2ـ کارمند سفارت در تاریخ  20اوت درباره بهائیان با سفیر زالند نو گفتگو نمود.
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سفیر دو روز پیش با یکی از اعضای شورای رهبری بهائیت به نام قدیمی )تلفنی( مکالمه نموده است.
قدیمی گفت بهائیان خاطر جمع نیستند که چه کسی مسئول خرابی خانه باب بوده است .مالی محل در
حدود  6سپتامبر از بهائیان در شیراز تقاضا نمود و کلیدها به وی داده شد ٬بنابراین او میتوانست از خانه
”محافظت“ نماید .بنا به اظهار قدیمی در تاریخ  8سپتامبر گروهی در حدود صد نفر مرد ٬بعضی مسلح ٬با
پتکهایی به خانه حمله نموده و تمام روز را به طور منظم مشغول تخریب آن بودند.
3ـ قدیمی همچنین به سفیر اظهار داشت او فکر نمیکند بهائیان در شهرهای بزرگ از لحاظ جانی در
معرض خطر قرار داشته باشند .اما وضعیت امنیتی بهائیان در شهرهای دورافتاده مخاطره آمیز میباشد.
اخیرًا هیچ بهائی به قتل نرسیده است .دارایی و شرکتهای بهائیان مصادره گردیده است وتعدادی از بهائیان
آن طور که قدیمی میگفت به اتهام جعلی زندانی شدهاند .در حدود یک صد بهائی از خدمات دولتی اخراج
ـگشتهاند.
4ـ قدیمی ظاهرًا با سفیر متفقالقول است که دخالت سفارت زالندنو در تهران ممکن است اثر نداشته
باشد .اما به طور قطع در تحریک اقدامات بینالمللی برای بهائیان دلگرم کننده است .قدیمی گفت بهائیان
لینگن
نامههای زیادی به نخستوزیر بازرگان ارسال نمودهاند .اما آنها نادیده گرفته شدهاند.
بهائیها سند شماره )(12

خیلی محرمانه
به :سفارت آمریکا ٬تهران ـ ایران

 3اـکتبر 1979
از :وزارت امور خارجه 20520
اداری ـ غیر رسمی مقام سیاسی خانم آن سوئیفت
آن عزیز:
در حالی که عازم شرکت در اجالس  NCYهستم به خاطر نامهای که در  23سپتامبر نوشته بودی
سپاسگزارم .همه شماها درباره مسئله بهائیت کار خوبی ارائه کردید ٬به طوری که توانستیم کنجکاوان
پایتخت و جامعه بهائیت آمریکا را ارضاء نماییم .در مقایسه با تجارب گذشته عجیب است که مطبوعات
اصًال توجهی به این موضوع نکرده و توجه کنگره نیز خیلی جزئی بوده است.
همه ما و دیگرانی که در اینجا هستند از کار خوبی که بخش سیاسی ارائـه داده است ٬صـمیمانه
سپاسگزاریم .مدتها بود که سفارت آمریکا در تهران چنین بخش سیاسی کارآیی نداشت) .قیافه گرفتن
بسه ٬بجاش برای ما یادداشت مکالماتی بفرستید(.
به همکاران فارسیتان در خط مقدم نیز بگوئید که ما از آنها حمایت میکنیم.
ارادتمند
هنری پرشت
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بهائیها سند شماره )(13

خیلی محرمانه
تاریخ 11 :اـکتبر 1979
از :وزارت امور خارجه ـ واشنگتن ٬دی ـ سی 20520به :سفارت آمریکا ٬تهران ـ کارمند سـیاسی
دوشیزه آن سوئیفت
اداری ـ غیر رسمی
آن عزیز:
هنری قبًال نامه شما را در مورد بهائیان پاسخ داده است .اما من نیز میخواهم به دنبال آن چند سطری
هم بیفزاییم .اول از همه اجازه بده که تحسین و تمجید هنری را برای گزارشهای قسمت سیاسی ابراز نمایم.
امیدوارم که شما هم به زودی موقعیت گشت و گذار درداخل ایران را به دست آورید و بخش خارجی کًال از
هر فرصتی که پیش آید برای آـگاهی یافتن از وضع سیاسی استانها استفاده نماید.
در مورد بهائیان ٬من فتوکپی مقداری از مدارکی را که از انجمن ملی بهائیان اینجا دریافت کردهایم٬
ارسال میدارم .گزارشی که در سوئیس منتشر شده است در حقیقت همانی است که به وسیله جناب باب
پرایور تهیه گردیده است .او گزارش را در ماه ژوئن بعد از بحث با ویکتور و من درباره این موضوع به
سوئیس برد .البته نقش اوبایستی مخفی نگاهداشته شود .من در تلگراف مربوط به سفیر زالندنو تذکردادم
ـکه موردپیشنهادی سفرای زالند نو و بریتانیا مبنی بر به راه انداختن تظاهرات وسیع و هماهنگی باتبلیغات
ـکافی در سراسر جهان به وسیله انجمنهای بهائیان ٬که قدیمی آن را کامًال تأیید نموده است میتواند مفید
واقع شود .در عین حالی که من قبول ندارم که بایستی دخالت کرده و به قدیمی بگوییم که چکار بکند ٬ولی
بایستی همچنان مطمئن باشیم که از نظریات و برنامههای بهائیان در ایران کامًال آـگاهی داریم .بنابراین ما
اصرار میکنیم که شما و ویکتور با قدیمی در تماس باشید.
به عنوان نکته نهائی ٬اجازه بدهید شما را مطلع کنم که روز گذشته رئیس ـکلیسای آشوریان با معاون
رئیس جمهور مالقاتی داشت .ما هنوز گزارشی در مورد اینکه چه چیزی را منتشر کنیم نداشتهایم.
اما اـگر از شما خواسته شود که در مورد وضع آشوریان نیز گزارش تهیه نمایید ٬تعجبی نمیکنم.
با بهترین آرزوها برای همه شما ارادتمند
ـکارل کلمنت معاون دفتر امور مربوط به ایران

تاریخ 24 :اـکتبر 79
از :سفارت آمریکا ٬تهران
ـگزارشگر :ویکتور ال ٬تامست

بهائیها سند شماره )(14

طبقهبندی ـ خیلی محرمانه
به :وزارت امور خارجه ٬واشنگتن ٬دی .سی

موضوع :موقعیت جامعه بهائیان

1ـ )تمام متن محرمانه (
2ـ )پرشت معاون و مشاور سیاسی با ٬ی .ک.قدیمی عضو انجمن ملی بهائیان ایران در تاریخ  22اـکتبر
مالقات نمودند ٬در این مذاـکرات جدا از سخنان قدیمی مواردی مطرح شد که قبًال گزارش داده نشده
)تلگرام مرجع(٬حداقل بعضی از اعضای دولت موقت و بعضی از اعضای مجلس خبرگان که این اواخر در
مورد پیش نویس قانون اساسی ایران مباحثه میکنید ٬احساس همدردی خود را نسبت به وضعیت جامعه
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بهائیان ابراز نموده اند.اوتصدیق نمود که اظهارهمدردی که او به آن اشاره کرده ممکن است درواقع حاـکی
از یک مصالحه بهائی با رهبری اسالمی فعلی ایران باشد .دفتر نخستوزیری به شهردار شیراز دستور داده
است که از حوادثی که ”ـگرفتاریهای بینالمللی“ در بر دارد ممانعت به عمل آورد.
3ـقدیمی دوباره تأـکید کرد که جهت کوششهای بهائیان در ایران معطوف به حفظ ضمانتهای حقوقی به
طور صریح و در غیر این صورت به طور ضمنی برای حقوق مدنی این جماعت است .او اظهار داشت که
انعکاس چنین دیدگاههایی در تربیت دادن حفاظت پلیس از خرابههای خانه باب )تلگرام تهران (10229
پس از نابود کردن آن در ماه سپتامبر به چشم میخوردند .جامعه بهائیان هدف یکسری تالشها جهت
محرومیت از حقوق اجتماعی ٬مالی و سیاسی است .او مکررًا تکرار نمود که رهبر بهائیان خواسـتار
مقاومت میباشد و در نظر ندارد که اعضای انجمن را به ترک ایران تشویق نماید .او برای کمکهای پر سر و
لینگن
صدایی که به وسیله دولت ایاالت متحده فراهم شده است .سپاسگزار بود.
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یهودیان سند شماره )(1
محرمانه
تاریخ و محل 2 :نوامبر ٬1978 ٬شیراز
یادداشت گفتگو
شرکت کنندگان :ایرج فرنوش :کارمند صنایع الکترونیک ایران ـ سندرا مندیک معاون کنسول شیراز.
موضوع :کم تحملی مذهب در ایران
آقای فرنوش یکی از چند عضو جمعیتهای یهودی شیراز میباشد که اخیرًا درخواست مهاجرت از
ـکنسولگری آمریکا در شیراز را نموده است .آقای فرنوش پس از  9سال مطالعه در آمریکا به ایـران
بازگشت نمود تااینکه یک شغل خوبی را در صنایع الکترونیک قبول نماید .وقتی که از او سؤال شد که چرا
میخواهد ایران را ترک نماید ٬جواب داد به عنوان یک عضو از یک مذهب اقلیت آینده در اینجا تاریک به
نظر میرسد .او سؤال نمود که آیا قوانینی در قوانین مهاجرت ایاالت متحده وجود دارد که به اعضای
ـگروههای دینی را که تحت تعقیب میباشند ٬آسانتر ویزا داده شود .او گفت که جمعیت یهودیان شیراز در
حدود  10/000نفر میباشد که تمامی آنها از نشانههای اخیر کم تحملی مذهب به وسیله مسلمانان
بنیادگرا در ایران عصبانی میباشند ٬او این گروه از مسلمانان را خوشدل و غیر قابل پیش بینی توصیف کرد.
ـکسانی که بیشتر از همه نگران هستند افراد پیرتری هستند که سوزاندن دستهجمعی یهودیان را در جنگ
جهانی دوم هنوز به یاد دارند.
آقای فرنوش یادآور شد که تبعیض مذهبی در شیراز در مقایسه با دیگر شهرهای ایران کمتر مشهود
میباشد ٬ولی هنوز این تبعیض وجود دارد .برای مثال ٬خواهر او ٬که یک نرس در بیمارستان نمازی شیراز
میباشد .فهمیده است که یک طومار به وسیله مسلمانان بنیادگرا در دست تهیه میباشد که در آن خواسته
شده تا کارمندان یهودی و بهائی را از بیمارستانها اخراج نمایند.
او گفت که بعضی از یهودیان اینجا حرف از مهاجرت به اسرائیل میزنند ٬در حالی که بقیه به آمریکا به
عنوان یک محل امن نگاه میکنند .او گفت که با این حال یک گروه بزرگ این خیال را ندارند ٬زیرا در ایران
وابستگیهایی دارند .برای مثال ٬آنهایی که ثروتشان به شکل زمین میباشد ٬هنوز برای فروش آن کسی را
پیدا نکرده اند .برای آنها هیچگونه راه حل دیگری بجز ساخت با بحرانهای اجتماعی و سیاسی ایران و
مندیک
امیدواری برای آیندهای خوب باقی نمانده است.
یهودیها سند شماره )(2

طبقهبندی ـ خیلی محرمانه
تاریخ  8ژانویه 79
به :وزارت امور خارجه واشنگتن دی ـ سی فوری 2801
از :سفارت آمریکا ٬تهران
موضوع :موقعیت گروههای اقلیت
1ـ تا آنجا که این سفارت میداند علیه بهائیها و یا دیگر اقلیتها حمالتی نظیر تخریب و غارت اموال
بهائیها در  13دسامبر در شیراز ٬صورت نگرفته است )ـگزارش تهران  .(12342حتی هیچ یک از بانکها و
یا مؤسسات مشابه تحت تملک بهائیها نیز مانند دوران چند ماه قبل هدف حمله خاصی واقع نشدهاند .در
باره تخریب مغازهها و یا محل سکونت یهودیان در شهرهای مختلف استانها نیز چیزی نشنیدهام.
2ـ معذالک ٬اقلیتها نیز مانند دیگر طبقات مردم ضربههایی دریافت کردهاند و به چند دلیل قدری
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ترسیدهاند .بعضی )یهودیان ( درباره وضع بدشان در زمان ما قبل از پهلوی چیزهایی شنیدهاند .دیگران
)بهائیها( میترسند که پیروزی خمینی باعث شود که برنامههایی علیه خودشان صورت پذیرد .ارمنیها
سعی میکنند کمتر آفتابی شوند ٬چون اعالمیههایی دریافت کردهاند که در آنها هرکس را که با رژیم شاه
همکاری کند به مرگ تهدید کردهاند .آنها در کلیساها نیز به ندرت حاضر میشوند .زرتشتیان نیز اظهار
نگرانی میکنند .همه این اقلیتها در صورت رفتن شاه از یک چیز ناشناخته میترسند و اـکثرشان نیز
میبینند که رفتن وی روی دیوارها نوشته شده است.
3ـ بنا به گزارش یکی از نمایندگان غیر رسمی اسرائیلی در اینجا حدود  10تا  8هزار یهودی ایران را
ترک کرده اند وحدود  70/000نفراز آنها باقیمانده است .بررسی صورت حاوی اسامی متقاضیان خروج
در کنسولگری نشان داد که تعداد متقاضیان بین 40ـ30درصد کل است در حالی که یهودیان اـکثریت را در
میان این متقاضیان تشکیل میدهند .ولی گویا در ماه ژانویه این درصد قدری فروکش کرده است و گمان
میکنیم که اـکثر آنهایی که در نتیجه وقایع منجر به عاشورا ترسیده و تصمیم به رفتن گرفته بودند ٬حداقل
توانستهاند ویزایشان را دریافت نمایند .تعدادی از تاجران یهودی اینجا به آمریکا و به نقاط دیگر سفر
میکنند تا امکانات را ببینند .ولی بر میگردند که تا حد امکان به کارهای خودشان رسیدگی نمایند.
بسیاری دیگر البته نه جایی برای رفتن دارند و نه ثروت قابل مالحظهای برای بردن .تنها کـاری کـه
میتوانند بکنند این است که سرشان به کار خودشان گرم باشد.
4ـ جهت اطالع شما:
زمانی که یکی از نمایندگان ـکنگره جهانی یهود از فرانسه برای مالقات با سفیر جهت اطالع از اوضاع
چند هفته قبل به اینجا آمد ٬به طور مؤکد اظهار داشت که یهودیان مایل هستند در ایران بمانند .ولی
نمایندگان هیئت اسرائیلی در اینجا سعی دارند در گفتارشان طوری عناصر خطر را نمایان سازند که منجر
به مهاجرت یهودیان شود .و چون اـکثر یهودیان ابتدا به اسرائیل میروند ٬بعدًا متوجه میشوند که گرفتن
ویزا برای آمریکا و یا جای دیگر در آنجا مشکل است بنابراین ما فکر میکنیم که در اعمال نمایندگی
اسرائیل مبنی بر وجود خطر و اعالم هشدار حتمًا سیاستی نهفته است .این موضوع زمانی واقعیت پیدا
میکند که اـکثر یهودیانی که قادر به ترک ایران هستند ٬غالبًا از طبقه متوسط بوده و دارای منابع مالی و فنی
هستند که اسرائیل از مدتها قبل سعی در جذب آنها داشته است.
پایان جهت اطالع شما
سولیوان

یهودیها سند شماره )(3

طبقهبندی ـ خیلی محرمانه
به :سفارت آمریکا ٬تهران 7534

تاریخ 22 :ژانویه 1979
از :وزارت امور خارجه واشنگتن ٬دی ـ سی
ـگزارشگر :هنری پرشت
موضوع :نگرانی مستمر در مورد امنیت یهودیان ایران
)تمام متن محرمانه (
1ـ گروهی ازیهودیان ایرانی ـ آمریکایی امروز به قسمت ایران بخش خاور نزدیک آمدند تا در مورد
اقداماتی که ممکن است در جهت حمایت ازیهودیان ایرانی به عمل آوریم ٬بحث کنند .آنهاخیلی زود قبول
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ـکردند که هر نوع حرکت آشکاری میتواند اثر نامطلوبی در مورد به خطر انداختن یهودیان ایرانی داشته
باشد .ما به شرکت کنندگان در جلسه اطمینان دادیم که وضعیت یهودیان ایرانی را تحت بررسی مستمر قرار
دادهایم و اینکه سفارت مرتبًا گزارش میداده است .ما نمودار مختصری از افراد کثیری از یهودیان را که
ویزا دریافت نمودهاند به آنها دادیم.
2ـ ماقول دادیم که دو روشی را که ممکن است در صدور ویزا در نظر گرفته شود با سفارت مطرح کنیم.
ما ابتدا قبول کردیم که کنسولگری تا زمانی که متقاضیان تماس میگیرند .الف ـ ) 2پذیرش دانشجویی( را
در پرونده حفظ کند .مگر آنکه سفارت اعتراض کند که در این صورت این اوراق ممکن است مستقیمًا به
ـکنسولگری برای آقای گوئلز ٬سرکنسول ما از طریق قسمت ایران اداره خاور نزدیک فرستاده شود .ثانیًا
ماپیشنهاد خواهیم کرد که سفارت در موردیادداشتهایش درباره ویزا که متقاضیان را عمًال از عوض کردن
موقعیتشان باز میدارد .تجدیدنظر کند) .مثًال دانشجویان یهودی که ویزاهای ب ـ  2را به همراه یادداشتی
در مورد اینکه وضعیت تحصیلی را نمی توان عوض کرد دریافت میکنند ٬در ادامه تحصیالتشان بـه
مشکالتی برمیخورند و بازگشت خود را به ایران نیز غیر ممکن مییابند (.ما این صحبتها را بدون هیچ
تمایل جهت مداخله در امور ویزا گزارش میدهیم .اما پیشنهاد میکنیم که سفارت به منظور اطمینان دادن
به یهودیان ٬که نگرانی آنها در مورد امنیت جامعه یهودیان ایران در برنامهها و روشهای سفارت در نظر
ـگرفته شده در روش صدور ویزا تجدید نظر کند.
3ـ به عالوه ما باقسمت خبررسانی بینالمللی با یک دیدی که بتوانیم همان نوع برنامه آزادی طلبی که
ونس
در عمل برای لبنانیها در طی آن بحران به وجود آمده بود را به دست آوریم ٬کار میکنیم.
یهودیها سند شماره )(4

طبقهبندی ـ خیلی محرمانه
به :سفارت آمریکا ٬تهران

تاریخ 11 :می 1979
از :وزارت امور خارجه ٬واشنگتن ٬دی ـ سی
ـگزارشگر :ـگرین میلز
موضوع :وضعیت جامعه یهودیان ٬تمام متن خیلی محرمانه
1ـ اوسیاس جی .ـگورن ٬عضو عالیرتبه انجمن یهودیان لوسآنجلس ٬با دریان ٬معاون وزیر در مورد
این تصور قبلی که وضع یهودیان تهران به سرعت به وخامت میگراید ٬تماس گرفت .انجمن لوس آنجلس
از تهران گزارش داشته است که به دنبال اعدام القانیان ٬تعداد زیادی از جامعه یهودیان تهران دستگیر
شدهاند و بقیه اعضای جامعه در خطر میباشند ٬تقاضای آنها از معاون وزیر ٬اقدامات عاجل از جانب
دولت ایاالت متحده بود.
2ـ در مذاـکرات بعدی ٬ـگورن به کارمند وزارتخانه گفت او نمیتوانست نام یهودی اهل تهران را که
دستگیری بسیاری را از زمان اعدام القانیان تا به حال گزارش نموده ٬فاش کند .ـگورن گفت او تماسهای
تلفنی جدیدی با منبع تهرانی خواهد داشت .و مفید خواهد بود اـگر بتواند با فردی در سفارت تماس برقرار
ـکند .کارمند وزارتخانه جان استمپل را معرفی نمود.
3ـ در رابطه با هر نوع ارتباطی بین استمپل و منبع تهرانی ناشناس فرستنده این گزارشات ٬از هر
ـگزارش فوری در مورد تحوالت جامعه یهودیان در پی اعدام القانیان قدردانی میشود .در زیر لیست
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یهودیانی که گفته میشود در بازداشت به سر میبرند ٬ارائه میشود.
خلیل نهائی ـ تاجر
مراد دانیالپور ـ برادر زاده لطفاهلل حی ٬عضو پیشین مجلس
آقای ـکوهن ـ مقاطعه کار شریک ولل پوند ٬یک شرکت اسرائیلی
یوسف ـکوهن
خانبابا شیرازی
پرویز حی ٬چنین تصور میشود که به شدت در معرض خطر قرار گرفته است.
آلبرت دانیال پور
ران حبیب )با چنین امالیی(
آقای ـکوکنور )با چنین امالیی(
آقای آرجائی )با چنین امالیی(
4ـ آیا تعداد بیشتری از افراد بعد از اعدام القانیان دستگیر شده اند ؟ آیا تحوالت جدید مشخصی که
دیگر اقلیتهای مذهبی را در برگیرد وجود دارد ؟ عکسالعمل دولت موقت در قبال اعتراض کشورهای
خارجی در مورد اعدام القانیان چیست ؟
5ــ ما از ـکاخ سفید و کنگره ٬بیانیههای عمومی حاـکی از نگرانی شدید در مورد اوضاع جامعه یهودیان
ایرانی دریافت نمودهایم .لطفًا جواب را به آدرس ـکاخ سفید و وزارتخانه نیز بفرستید.
ونس

یهودیها سند شماره )(5

طبقهبندی :خیلی محرمانه
به :سفارت آمریکا ٬تهران فوری 5857

تاریخ 17 :می 79
از :وزارت امور خارجه ٬واشنگتن دی ـ سی
ـگزارشگر :هنری پرشت
موضوع :یهودیان ایرانی
1ـ )تمام متن محرمانه(
2ـ ما از بهترین اطالعات یا نصایح سفارت در مورد مسائل زیر که به وسیله یکی از اعضای اصلی
ـکنگره مطرح گردیده است ٬تشکر مینمائیم.
الف:وضعیت یوسف ـکوهن:تصور ما براین است که ـکوهن یکی ازاعضای قبلی مجلس است که اـکنون
تحت بازداشت به سر میبرد .ما از سفارت ایران در اینجا سؤال نمودهایم؛ آنها بعد از تماس با وزارت امور
خارجه قادر به ارائه هیچ اطالعاتی نبودند .اـگر او تحت بازداشت به سر میبرد .اتهامات وارده بر علیه او
چه میباشد و چه وقت او بازداشت گردیده است ؟
ب :آیا هیچ محدودیت عمومی یا خصوصی وجود دارد که خانواده حبیب القانیان را از ترک ایران باز
دارد؟ به ویژه در مورد پسرش ٬فریدون ـ خواهر تنی الیانی ٬و فرامرز برادرزادهاش مورد سؤال قـرار
ـگرفتهایم .ما از اظهار نظر سفارت در این مورد که آیا یک نامهای از طرف اعضای کنگره که اصرار کند آنها
مجاز به ترک ایران باشند ٬مفید خواهد بود یا نه ٬ممنون خواهیم شد یک پیشنهاد این است که نامه برای
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خمینی فرستاده شود و محتوی یک شکایت عمومی برای پشتیبانی از یهودیان باشد.
3ـ خصوصًا از گزارش عالی سفارت در مورد وضعیت یهودیان ایرانی سپاسگزاریم .رهبران و اعضای
یهود کنگره مخصوصًا برای اطالعاتی که ما مرتبًا برای آنها میفرستیم ٬قدردانی مینمایند .لطفًا ارسال
ناس
ـگزارش با شرح کامل را ادامه دهید.
یهودیها سند شماره )(6

طبقهبندی ـ خیلی محرمانه
تاریخ 24 :می 79
به :وزارت امور خارجه واشنگتن دی ـ سی فوری
از :سفارت آمریکا ٬تهران
موضوع :یهودیان ایران
1ـ تمام متن تلگرام گزارش خیلی محرمانه است.
2ـ درباره مهاجرت یهودیان از ایران به چند دلیل نمیتوان آمار دقیق به دست آورد که مهمترین آنها
این است که خود یهودیان نمیخواهند درباره مهاجرتشان تبلیغات به راه بیاندازند .ولی از طریق چند منبع
نتیجه گرفتهایم که نسبت به وضع پرواز و امکان تهیه بلیط و غیره روزانه بین  150تا  300یهودی ایران را
ترک میکنند .بسیاری از گروههای در حال ترک به صورت خانواده هستند ٬یعنی اـکثریت مهاجرین را
واحدهای خانوادگی تشکیل میدهد.
3ـ در نتیجه بحث و گفتگو با همکاران ایتالیایی و اطریش متوجه شدیم که هر دو کشور درباره وضع
یهودیان به دولت ایران در ماه گذشته اظهار نگرانی کردهاند .در مورد اطریش ٬سفیر این کشور در ماه
آوریل پیامی را از طریق صدر اعظم ـکرایسکی تسلیم وزیر امور خارجه وقت سنجابی یک روز قبل از
اینکه وی از این سمت کنار برود نمود.ایتالیاییها نیز اخیرًا با دولت ایران تماس گرفتهاند .طی هفته گذشته
اطریشیها نیز همان اظهارات اطمینان بخش را که به آمریکا رسیده بود از طرف وزارت امور خارجه
دریافت کردهاند که بنا بر آن برنامهای علیه یهودیان در پیش نیست .ایتالیا نه خواستار چنین اظهاراتی شد
و نه چنان چیزی را دریافت کردند .ولی معتقدند که علیه یهودیان برنامهای در پیش نیست.
4ـ ما اـکیدًا دلیلی مبنی بر اینکه از اعطاء پاسپورت و یا ویزای خروج به یهودیان خودداری شده است
در دست نداریم .البته طرحهای صهیونیستی به صورت حمله علیه آمریکا به خاطر قطعنامه جاویتس در
مجلس سنا مورد انتقاد شدید قرار گرفته است .حمله و انتقاد علیه آمریکا گذشته از اینکه سبب افزایش
نگرانی یهودیان در تهران شده بر یهودیانی که میخواهند ایران را ترک نمایند ٬تأثیر گذاشته است .ناس
یهودیها سند شماره )(7
طبقهبندی ـ خیلی محرمانه از تل آویو
تاریخ 25 :مه 79
به :وزیر امور خارجه واشنگتن دی ـ سی فوری
از :سفارت آمریکا ٬تلآویو
موضوع :جامعه یهودیت در ایران
1ـ )تمام متن خیلی محرمانه است(
2ـ ما با مقامات اسرائیلی درباره وضع جامعه یهودیان در ایران چند بار گفتگو کردیم و متوجه شدیم که
دولت اسرائیل در این زمینه دارای اطالعاتی بس محدود است .بعضی از این اطالعات از طریق مسافران٬
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یا دیپلماتهای کشور سوم ٬و یا از طریق مکالمات تلفنی از ایران جمع آوری شده است ولی روی هم رفته
حاصل آنچه که به دست میآورند بسیار تقریبی و نا مشخص است.
3ـ آهارون آمیت معاون دبیر کل وزارت جذب یهودیان به ما گفته است که وزارتخانه وی درباره
وضعیت یهودیان ایران اطالعات چندانی در اختیار ندارد .هم رافـائل ـکـلوویتز ریـاست اداره آژانس
مهاجرت و جذب یهودیان و هم یورام شانی از بخش خاورمیانهای وزارت امور خارجه اظهارداشتهاند که
درست مانند جامعه یهودیت در ایران نگران هستند .ـکلوویتز گفت که میترسد اعدام القانیان یک مورد
فردی نباشد و دیگریهودیان نیز گروگان گرفته شده باشند .شانی که دو سال در نمایندگی اسرائیل در تهران
به سر میبرد و شش ماه قبل بازگشته است گفت که نگرانی وی از این جهت نیست که ممکن است این
اعدامها به بدتر شدن وضع یهودیان ایران بیانجامد .وی گفته است که گرچه وضع یهودیان در زمان شاه نیز
ظاهرًا خوب بوده است ولی همیشه از طرف ضعفا و روستائیان یک نوع احساس تنفر علیه یهودیان وجود
داشته که در رژیم کنونی ممکن است منجر به اعمال خشونتآمیز علیه یهودیان بشود.
4ـ اینها هر دو معتقدند که یهودیانی که در لیست سیاه )ـکه شنیدهاند حاوی نام  6000نفر یهودی و
غیریهودی است ( وجود ندارد میتوانند ایران را ترک کنند ٬ولی ـکلوویتز خاطرنشان ساخته است که
روزانه بیش از  25نفریهودی با ویزای موقت و یا با ویزای توریستی وارد اسرائیل میشوند .حتی بعضی از
یهودیان از اسرائیل به ایران بازگشتهاند تا به دنبال منافع اقتصادی شخصی خود باشند .شانی فکر نمیکند
ـکه بیش از ده نفر ازیهودیان در ایران زندانی شده باشند در حالی که طبق شایعات تعداد آنها بین دویست تا
چهار صد نفر میباشد.
5ــ ـکلوویتز گفت با وجود اینکه یکی از شخصیتهای مهم یهودی ایران خواستار محکوم نمودن آشکار
رفتار ایرانیها علیه یهودیان است ٬ولی بسیاری دیگر مکررًا در خواست کردهاند که در حال حاضر در
اینباره سکوت بشود .خود ـکلوویتز حامی اعتراض علیه رفتار کلی دولت ایران یعنی اعدام و محاـکمات
فوری بدون ذـکر اسامی افراد میباشد .شانی فکر میکند که انتقاد از طرف آن دولتهای غربی که قبًال از شاه
طرفداری نمیکردهاند و نیز از طرف مطبوعات میتواند بر رژیم ایران تأثیر بگذارد .ولی این انتقادها باید
بر اساس وقایع کنونی باشد و شرایط و اوضاع دائمًا باید مورد بررسی قرار گیرد.
6ـ هر یک از طرفین صحبت ما تأـکید داشتند که دولت اسرائیل اطالعات کافی در دست ندارد و در
لوئیس
زمینه تبادل اطالعات در آینده اظهار تمایل نمودند.
یهودیها سند شماره )(8

طبقهبندی ـ سری
به :وزارت امور خارجه واشنگتن ٬دی .سی

تاریخ 26 :می 1979
از :نمایندگی ایالت متحده در قاهره
رونوشت به :سفارت آمریکا ٬تهران
موضوع :جامعه یهودیان در ایران
1ـ )تمام متن سری ( وزیر خارجه ونس هنگام مالقاتش با لرد کارینگتون و مشاوران ارشد  FCOدر
تاریخ  21می ٬از پارسونز سفیر قبلی بریتانیا در تهران در مورد اینکه چطور میتوان به جامعه یهودی در
تهران کمک نمود ٬نظر خواهی کرد.
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2ـ پارسونز پاسخ داد که از دید وی ٬یهودیان و بهائیان هر دو اتوماتیک وار به عـنوان عـاملین
امپریالیست غرب در ایران مورد ظن میباشند .پیشنهادش در مورد آنها این است که به دنبال کمک از
مقامات مذهبی باشند ٬که میتوانند با آیتاهللهای حساس )برای مثال شریعتمداری ٬و نه خمینی ( تماس
برقرار کنند .دخالت به وسیله دولتها قضیه را بدتر خواهد کرد .وزیر خارجه از پارسونز برای این اظهار
ونس
عقیده تشکر کرد و متذکر گردید که او در سر راهش به الهه ٬پاپ را مالقات خواهد کرد.
تاریخ 1 :ژوئن 79
از :سفارت آمریکا ٬تهران 5681
ـگزارشگر :وی .ال .تامست

یهودیها سند شماره )(9

طبقهبندی ـ خیلی محرمانه
به :وزارت امور خارجه ٬واشنگتن ٬دی ـ سی فوری

موضوع :یهودیان ایران
1ـ )تمام متن خیلی محرمانه ـ پیام گزارشی(
2ـ خالصه :رایزن سیاسی باخاخام شوفات و پسرش داود ٬در تاریخ اول ژوئن مالقات نمود و مسائل
مطروحه در تلگرام مرجع را مطرح نمود )پایان خالصه(.
3ـ خاخام شوفات گفت که او معتقد است که نزدیکترین افراد خانواده القانیان در ایران میمانند.
همچنین گفت که معتقد است که آنها نتوانستهاند ویزای خروجی به دست آورند .اـگر چه او بدلیل اینکه
تماس مستقیمی با آنها نداشته نتوانست تأیید کند که آیا آنها تالش برای اخذ آن کردهاند یا نه .داود شوفات
ـگفت که او مطمئن است که آنها تحت تعقیب و مراقبت میباشند ٬زیرا چند روز پیش در خیابان به فریدون
القانیان برخورد ٬ولی القانیان علیرغم شناسایی کامل او بدون اینکه صحبت کند از کنارش گذشت .او
اضافه نمود که تحت شرایط کنونی ارتباط مستقیم با او برای تشخیص دقیق وضعیت او و همسرش مشکل
خواهد بود ٬اما او گفت که او و پدرش سعی میکنند که یک نوع تماس غیر مستقیمی را برقرار کنند.
القانیانها ظاهرًا برای رفت و آمد آزاد هستند و هر دوی شوفاتها حدس میزدند که آنها ممکن است در
خطر جدی قرار نداشته باشند.
4ـ هنگامی که سؤال شد چه نوع کمکی دولت ایاالت متحده یا شهروندان آمریکایی ممکن است که
قادر به انجام آن باشند .خاخام شوفات قسمتی از یک داستان  DOyle Mc Manulsدر مورد اوضاع
یهودیان ایران را بازگو نمود )این قطعه ٬تاریخی نداشت اما مشاور سیاسی تصور میکنند حدودًا دو هفته
پیش نوشته شده بود( آن داستان که او با هیجان قابل وصفی بیان کرد٬بدترین نوع چیزی بود که تماشاـگران
خوب بیرونی ممکن است ٬برای جامعه یهودیان انجام دهند .آن داستان خام خام شوفات را با نام ذـکر کرده
است وتعدادی دیگر از یهودیان ایرانی را نیز نامبرده است .هر دو شوفاتها تأـکید کردند که هر چیزی که
باعث جلب توجهات نسبت به یهودیان شود ٬چه انفرادی یا مردمی ٬فقط عامل بالقوهای برای بدتر کردن
اوضاع خواهد بود .کمکی که یهودیان ایرانی محتاج آنند شامل تبلیغ نمیشود .مشاور سیاسی از نظرات
شوفاتها درمورد ارزش تماس کامل با دولت موقت درمورد ویزای خروجی برای القانیان جویاشد .آنها
فکر کردند که ممکن است مفید واقع شود ٬زیرا به نظر میرسد که چند تن از اعضاء به عالوه نخستوزیر
بازرگان مطمئن هستند ٬که بین اسرائیل و صهیونیسم از یک طرف و از طرف دیگر طرفداری یهودیت
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تفاوتی وجوددارد ٬اما آنها خواستارمهلتی شدند تا به دقت نتایج ممکنه راقبل ازدادن پاسخ قطعی بررسی
ـکنند.
5ــ خاخام شوفات گفت که بهترین کمکی که ایاالت متحده میتواند به یهودیان ایرانی دهد دادن ویزا
در مواردی میباشد ٬که اشخاصی میخواهند ایران را به قصد ایاالت متحده ترک کنند و در این مورد ٬او
ـگفت به نظر میرسد که یک مشکلی در رم بروز کرده است ٬محلی که تعدادزیادی ازیهودیان ایرانی تصمیم
ـگرفتهاند که درخواست ویزا نمایند .در ابتدا یهودیان مواجه با مشکالت اندکی در کسب نظر مساعد برای
خود شدند ٬اما طی چند هفته اخیرتعدادی ازداوطلبان به خاطر دالیلی که برای آنها واضح نبود ٬رد شدند.
بعضی از این افراد تقریبًا به مدت یک ماه در رم معطل شده بودند .رایزن سیاسی ٬سیاست ایاالت متحده را
در قبال نظر مساعد به داوطلبان گروه اقلیت توضیح داد.اما خاطرنشان نمود که کارمندان کنسولگری باید
در حدودقوانین کار کنند .بااین وجود او قول داد که به آن موضوع بادیدی بنگرد که بنبست موجود در رم
را از میان بردارد) .اظهار نظر :طی دو روز گذشته رایزن سیاسی عین این مطلب را از چندین منبع دیگر نیز
شنیده است(.
6ـ خاخام شوفات پرسید که آیا این احتمال وجود دارد که با توجه به موقعیت خاصی که یهودیان در
ایران با آن مواجه هستند .بتوان نوعی یادداشت برای سفارتخانههای اروپایی ٬جاهایی که اـکثر یهودیان
ایران در نظر دارند ٬تقاضای ویزا بکنند ٬فرستاده شود.رایزن سیاسی گفت که میداند چنین بخشنامهای در
واقع از قبل صادر شده بود ٬اما قول داد که تحقق کند که آیا امکان دارد که دوباره چنین بخشنامهای صادر
ـگردد .خاخام گفت در چنین یادداشتی میتوان از نامههایی که او به یهودیان ایران داده است نام برد .این
نامهها اصوًال به منظور شناسایی و به زبان عبری نوشته میشود و در آنها اسامی افراد عنوان شده و
یهودیت آنها اعالم میگردد ٬و درخواست میشود تا در مراقبت ازرسیدن به آنها به مقصد نهائی خود کمک
شود.
7ـ خاخام شوفات میتوانست در تشخیص یهودیانی که به احتمال زیاد تحت بازداشت هسـتند٬
همچون پرویز آقا عزیز حی و آلبرت دانیال پورمقداری کمک کند .او متذکر شد خانمها بخشیان ٬شمسیان
و دردشتی افرادی هستند که امکان دارد ٬بازداشت شده باشند .اما نتوانست این مطلب را تأیید کند .تعداد
دیگری شامل آقای مالمت تحت تعقیب بودند .اما ظاهرًا از بازداشت فرار کرده اند .آنها حتی ممکن است
ـکه از ایران نیز خارج شده باشند .او گفت که تا آنجا که او مطلع است جدیدًا کسی دستگیر نشده است.داود
شوفات گفت که پرویز حی جوان است )در حدود  25سال ( و بنا بر آخرین اطالعاتش تنها فرد باقی مانده
از خانواده است که هنوز در ایران به سر میبرد .او گفت که حی جوان کمی عقب نشینی کرده و شاید یک
مقدار متوجه شده که چه اتهامی به او زده شده است .جدا از او و دانیال پور ٬دیگر یهودیان نه به اتهام عامل
اسرائیل بودن که در مورد دو شخص نامبرده به کار میرود بلکه به اتهام جنایات اقتصادی که مرتکب
شدهاند ٬تحت بازداشت یاتعقیب به سر میبرند .هردو شوفاتها گفتند که مشکل میتوان ازاوضاع خارج
از تهران آـگاه شد.
8ــ تخمین خاخام شوفات از تعدادیهودیانی که ایران را ترک کرده اند ازتعداد تخمینی ما که 20/000
تا  25/000نفر میباشد بسیار کمتر است .او فکر میکرد که امکان ندارد این تعداد از  10000نفر بیشتر
شود ٬ولی دوباره اظهار کرد که مشکل میتوان فهمید چه تعدادی از یهودیان ممکن است در شهرهای
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دورافتاده از جامعه یهودیان خارج شده باشند.
9ـ در مجموع ٬پیام اصلی شوفاتها این بود که راههایی هست که ایاالت متحده میتواند به یهودیان
ایرانی کمک کند .ولی شکایت علنی چه در مطبوعات یا در کنگره ایاالت متحده را ارائه این کمک نیست.
ناس

یهودیها سند شماره )(10

طبقهبندی ـ خیلی محرمانه
تاریخ 20 :ژوئن 79ـ 30خرداد 58
به :سفارت آمریکا تهران فوری 3073
از :وزارت امور خارجه واشنگتن دی ـ سی
موضوع :مشورتهای کنگرهای در مورد یهودیان ایرانی
1ـ کل مطلب خیلی محرمانه است
2ـ معاون مأموریتی )معاون سفارت( همان طوری که برنامهریزی شده بود در 18ژوئن با بارنزیکی از
افراد کنگره و گروهش در  19ژوئن بادیگر افراد کنگره ٬هلنبک وگیلمن ٬مالقات کرد .در هردو مالقات ما
خالصه بیپردهای در مورد وضع یهودیان در ایران بر طبق گزارشهای سفارت ارائه کردیم .موافقت شد که
هر دو مالقات ٬خصوصی و خارج از ضوابط تلقی شود اـگر چه امکان تصمیمگیری مجلسی در مورد وضع
یهودیان ایران مورد بحث قرار گرفت ٬این برداشت ما بود که در این موقع چنان حرکتی که این تصمیمات را
پیش ببرد وجود ندارد .افراد کنگره درک کردند که یک چنین تصمیمی نمیتواند اثر منفی بر روی وضع
یهودیان ایران داشته باشد.
3ـ بحثهای زیادی در زمینه سؤاالتی در رابطه با ویزاهای یهودیان و دیگر اقلیتها پیش آمد .ما افراد
ـکنگره را مطلع کردیم که سفارت در نظر دارد که اواخر این تابستان کار ویزای غیر مهاجرتی را به مرحله
اجرا بگذارد .و آنها به نظر عالقهمند میرسیدند که ما کارهای وسیع عملی را در برنامه ویزای خود به
مرحله اجرا بگذاریم .همچنین بحثهای قابل توجهی در مورد صدور ویزا برای ایرانیانی که در رم هستند
دنبال شد و ما توضیح دادیم که سعی میکنیم یک مأمور ویزای موقت برای آن سفارت تعیین کنیم.ـگزارش
سفارت در مورد وضعیت یهودیها در قادر ساختن ما به اینکه اعضاء کنگره را کامًال مطلع نگهداریم٬
بینهایت مفید بوده است.
ما از تهیه مداوم ٬حداقل یک ”ـگزارش وضعیت هفتگی“ که اطالعاتی در مورد وقایع جاری ٬هرگونه
برداشتی که شما امکان دارد داشته باشید ٬و اطالعاتی که در مورد خروج یهودیان از ایران باشد ٬تشکر
میکنیم .مافهمیدهایم که درصد )نسبت ( خروج یهودیان در حال حاضر تقلیل یافته و در حقیقت بعضی از
یهودیانی که در ماه می ایران را ترک کرده بودند ٬شروع به مراجعت نمودهاند.
ونس

مسلکهای سیاسی استعمار  597

یهودیها سند شماره )(11

طبقهبندی ـ خیلی محرمانه
به :وزارت امور خارجه ٬واشنگتن دی .سی

تاریخ 8 :ژوئیه 1979
از :سفارت آمریکا ٬تهران 7034
ـگزارشگر :وی .ال .تامست
موضوع :موضوعات اقتصادی و یهودیان ایران
1ـ )تمام متن محرمانه(
2ـ خالصه :اطالعات بعدی از گفتگوی بین کارمندان سفارت ٬اسکود و ریچاردسون و یکی از تجار
یهودی و در یک مورد ارمنی( اخذ شده .این گفتگوها نگرانی مستمر یهودیان ایران را منعکس میکند و هم
چنین طرز فکر آنها را نسبت به پدیدههای مشخصی از اقتصاد امروز ایران را نمایان میسازد) .پایان
خالصه(.
3ـ یک تاجریهودی فرش که اسکود در تاریخ  29ژوئن با او صحبت کرد ٬درباره اوضاع و احوالی که
بر جامعهاش تأثیر گذاشته ٬شکایت نمود .و تعدادی فحش رکیک به خمینی داد .او میخواست بداند چه
موقع قسمت ویزای سفارت دوباره باز خواهد شد .وقتی به او گفته شد هنوز مدتی وقت الزم است ٬او
پرسید که آیا میتواند برای ویزا در اروپا درخواست کند و اـگر این کار را بکند چه شانسی برای به دست
آوردن ویزا خواهد داشت.
4ـ تاجر فرش یهودی دیگری به اسکود گفت که اـگر در موردخرید چیزی مصمم است عجله کند ٬زیرا
او طی دو هفته آینده ایران را به مقصد ـکالیفرنیا ترک خواهد نمود .او همچنین گفت در حالی که بهای
فرشهای بومی کاهش پیدا میکند ٬بهای فرشهای کمیاب ابریشمی بشدت در حال افزایش است .دلیل
ظاهری این امر این است که فرشها را میتوان به عنوان سرمایههای در حال خروج و در مـقابله بـا
محدودیتهای کنترل مبادالت خارجی مورد استفاده قرار داد.
5ــ اسکود همچنین با یک صراف یهودی گفتگو کرد .نرخ خرید دالر در آن روز به یک حد نصاب
جدید  120ریال رسیده بود .صراف گفت که او یک دختر در اسرائیل و دو پسر دبستانی در آالمندای
ـکالیفرنیادارد .او تازه ازاداره مخابرات که برای تلفن زدن به دخترش صبح زود به آنجا رفت ٬بازگشته بود.
او گفت دیگر امکان ندارد که از تلفنهای خصوصی با اسرائیل تماس برقرار کرد .او با هیچ مشکلی در اداره
مخابرات مواجه نگردید .اما از او خواسته شد به زبان فارسی نه انگلیسی یا عبری صحبت کند )از قرار
معلوم کار استراق سمع اسالمی را آسانتر میکند( .
6ـ صراف باافتخار یک نسخه از روزنامه محلی در آالمندرا که مقاله روی جلد آن درباره دو پسرش با
سنهای  13و  17که عنوان ”از ایران پر دردسر پناه جسته بودند“ تیتر آن بود ٬نشان داد .او به اسکود گفت
در اولین فرصتی که مشکالتش را در ایران رفع کند ٬تصمیم دارد با همسرش و آخرین دخترش از اسرائیل
دیدن کنند و سپس به منظور اقامت به طرف ایاالت متحده حرکت نمایند.
7ـ در حین گفتگوی اسکود با صراف یک آشنای ارمنی که با بانک ایران و خاور میانه رابطهای داشت٬
یک سری به آنجا زد ٬بحث به بازار دالر که به طرز ناـگهانی افزایش پیدا کرده بود ٬کشیده شد .همسر
شخصی ارمنی )مقیم ایاالت متحده( از او خواسته است موجودی پول خود را از بانک خارج کند ٬اما
محدودیتهای ارزی و نرخ بازار آزاد پول مانع تبدیل پولش به دالر شده است.
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8ــ او گفت بانکها مملو از افرادی است که خواهان خرید پولهای رایج خارجی میباشند .طبق قانون
فروش ارز برای اهداف غیر اقتصادی به  3/000دالر محدود شده است و فقط اشخاصی کـه دارای
پاسپورتهای معتبر ٬تمبرهای خروجی و بلیطهای هواپیمایی هستند مجاز به خرید میباشند .به هر حال
تمام خریداران ٬مسافران واقعی نبودند.تفاوت در نرخ فروش رسمی  70/60ریال و بازار آزاد  120ریال٬
فرد را به دادن رشوه به کارمندان بانک تشویق میکند تا آنها از مهر زدن به پـاسپورتهای خـریداران
خودداری کنند .به این ترتیب آنها را قادر میسازد که دوباره همان کار را انجام دهند .یک مقام بانکی
اظهار میکند که در مورد امکان پایین آمدن نرخ بازار آزاد بحث شده است )شایعاتی که درباره این
موضوع وجودداشت ٬قیمت ارز خارجی را به مقدار کمی پایین برد( .اما اضافه کرد که تاـکنون هیچ اقدامی
صورت نگرفته است .صراف عقیده داشت که دولت موقت اجازه میدهد نرخها صعود کند تا مانع به
خیابان ریختن مردم شود.
9ـ این مقام بانکی به طور اختصار ملی کردن بانک را مورد بحث قرارداد .او گفت بعد از این دیگر هیچ
رقابت واقعی وجود نخواهد داشت و به تبع جلب مشتری تغییر خواهد کرد .او گفت در گذشته کارمندان
بانک برخوردی مؤدبانه با مردم داشتند و بانکها روشهای رقابت آمیزی را برای جلب مشتری پیشنهاد
مینمودند .او انتظار نداشت این روش همچنان ادامه پیدا کند.
10ـ یک یهودی آشنا با ریچارد سون که یکی از اعضای هیئت روسای صادرکنندگان فرش میباشد
)محفوظ بماند( ٬اخیرًا به او گفت که اعضای جدید شامل پنج یهودی ٬یک ارمنی و  19مسلمان میشود٬
این افراد توسط اعضا در آخرین انتخابات عمومی برگزیده شدند )ـکه هر سه سال یک بار تشکیل میشود(:
به هر حال ٬چند وقت پیش یک دادخواستی به اتاق بازرگانی تسلیم شد و شکایت نمودند که چرا هنگامی
ـکه یک یهودی برای مجلس کافی میباشد ٬پنج یهودی در هیئت صادر کنندگان وجود داشته باشد .در
نتیجه ٬تقاضای انتخابات جدیدی خواهد شد و رابط ریچارد سون فکر میکند که نماینده یهودیان به یک
عضو تقلیل پیدا کند.
لینگن

تاریخ 21 :ژوئیه 79
از :سفارت آمریکا ٬بن

یهودیها سند شماره )(12

طبقهبندی ـ خیلی محرمانه
به :وزارت امور خارجه واشنگتن دی ـ سی
موضوع :بازدید اشمیت از نروژ

1ـ )تمام متن محرمانه است (
2ـ ون استاـکلبرگ مقام بخش خارجی دفتر امور اتحادیه اسکاندیناوی مکمل گزارشات خـود را
درباره بازدید اشمیت از اسلودر  12ژوئیه در اختیار ما قرار داد) .تلگرام عطف(
3ـ اسوالبارد .نوردلی گفت که شرایط شمال هنوز بحرانی است و موجبات نگرانی نروژیها را فراهم
آورده است .نوردلی به اشمیت قول داده است که نروژ حتی با قدرتی بیش از گذشته به دفاع از حاـکمیت
خویش خواهد پرداخت.
4ـ خاورمیانه .بخش توجیهی استاـکلبرگ به طور کلی در برگزیده تلگرام عطف بود .بنا به گـفته
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استاـکلبرگ اشمیت گزارش داده است که ـکرایسکی و برانت از عرفات درباره یهودیان ایران در خواست
ـکمک کردهاند .اشمیت گفته است که ظاهرًا عرفات موافقت کرده است تا در این زمینه هر کاری که بتواند٬
انجام دهد.
5ــ نفت .استاـکلبرگ گفت که اشمیت از قیمت باالی نفت نروژ اظهار نارضایتی کرده است .نواردلی
خاطرنشان ساخته بود .که این مسئله مربوط به کمپانیهای خصوصی و بازار آزاد میباشد .با این وصف
وی اضافه کرده است که هر کاری که بتواند انجام دهد ٬تا قیمت نفت قدری پایین بیاید .نوردلی انتظاردارد
ـکه تولید نفت نروژ از  0/8میلیون بشکه در روز در سال  1980افزایش یابد.
استوسل

یهودیها سند شماره )(13

طبقهبندی ـ خیلی محرمانه
تاریخ 10 :سپتامبر 79
به :سفارت آمریکا تهران ـ فوری
از :وزارت امور خارجه واشنگتن دی ـ سی
موضوع :تقاضای ویزای غیر مهاجراتی در ایران ”پس از بحران“
1ـ)تمام متن محرمانه است(
2ـ وزارت امور خارجه نظرات منصفانه سفارت در مورد موفقیت ایران را تحسین میکند .ولی وزارت
امور خارجه نمیتواند موافقت کند که سیاست اعالم شده در تلکس شماره  35557وزارت خارجه فورًا
فسخ گردد .آن سیاست به دقت تدوین شده بود و بر اساس سوابقی که به وسیله سیاستهای اجرا شده درباره
متقاضیان از دیگر مناطق بحرانی ٬از قبیل لبنان٬تنظیم شده است ٬بود .همانطور که سفارت آـگاه است ٬آن
روش چندین بار مجددًا مطالعه شده و مورد تأیید مجدد قرار گرفته است ما در نظر داریم که در اـکتبر
سیاست مذکور را دوباره بررسی کنیم و نظرات سفارت را مورد مالحظه قرار خواهیم داد.
3ـ باید به خاطر سپرده شود که بنیاد اصولی برای سیاست ٬نه فقط با شرایط متقاضیان ویزا ٬بلکه
همچنین با وضعیت ایرانیانی که هم اـکنون در ایاالت متحده هستند ارتباط دارد .بر حسب تقاضاهای
وزارت خارجه ٬دستورالعملهای جاری اداره مهاجرت ٬مستلزم پوشش اضافی )الحاقی ( تمدید اقامت
ایرانیان در ایاالت متحده ٬تا اول ژوئن  1980میباشد .بررسی سیاست مذکور در آینده در نظر خواهد
ـگرفت که چه تعدیالت متوازی در سیاستهای وزارت خارجه و اداره مهاجرت باید صورت گیرد .موضع
وزارت خارجه در قبال اقلیتها این است که :هنوز روند مشخصی در رابطه با رفتار آنها بنا نهاده نشده است.
4ـ وزارت خارجه ٬متقاعد میماند که شرایط در ایران از چنان طبیعتی برخوردارند کـه اسـتمرار
سیاست جاری ویزای غیرمهاجرتی را در حال حاضر توجیه مینمایند .براساس گزارشات رسانههای
ـگروهی در مورد عدالت متغیر و اعدامهای باشتاب ٬این موضوع در آمریکا ٬مطمئنًا از طرف مردم حمایت
میشود .در حالی که چیزی که به عنوان نظم و امنیت اجتماعی ویک سیستم دادگستری در ایران امروز
رایج است ٬به نظر سفارت طبیعی است .ماامیدواریم که این حالت باقی نماند و شرایط با مرور زمان یک
وضع ثابتی را به وجود آورد.
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یهودیها سند شماره )(14
طبقهبندی ـ خیلی محرمانه
تاریخ 11 :سپتامبر 79ـ 20شهریور 58
به :وزارت امور خارجه ٬واشنگتن ٬دی ـ سی فوری
از :کنسولگری آمریکا ٬میالن 1393
رونوشت به :سفارت آمریکا ٬تهران
موضوع :تقاضای ویزای غیر مهاجرتی به وسیله اقلیتهای ایرانی
1ـ خالصه :مأمور کنسولی در  10سپتامبر به وسیله نماینده جامعه یهودیان ایرانی در میالن مالقات
شد ٬او میپرسد که آیا دستورالعملهای به خصوصی در رابطه با رسیدگی به تـقاضاهای ویـزای غـیر
مهاجرتی یهودیان و دیگر اقلیتهای ایرانی به پستهای خدمات خارجی داده شده است.
2ـ در  10سپتامبر منوچهر ـکاشانیان رهبر کلنی بزرگ یهودیان ایرانی میالن برای تحقیق در مورد
اینکه آیا ما دستورالعملهای به خصوصی از وزارت )خارجه( در رابطه با تقاضاهای ویزای غیر مهاجرتی
برای اقلیتهای ایرانی به خصوص دانشجویان دریافت کردهایم ٬به سرکنسولگری آمد .ـکاشانیان با رجوع
به بدتر شدن اوضاع سیاسی در ایران گفت او به تازگی با یدیدیا رئیس خاخامها صحبت کرده و یدیدیا
رئیس خاخامها صحبت کرده ویدیدیا به او گفت که متقاضیان اقلیت ایرانی که درجستجوی اجازه ورود به
آمریکا هستند تا ژوئن  1980که از طریق سفارتخانهها و کنسولگریهای ایاالت متحده برای گرفتن ویزا
اقدام خواهند کرد .از ”رفتار مخصوص“ برخوردار خواهند بود.
3ـ ـکاشانیان اضافه کرد که همچنین در  10سپتامبر بایدیدیا در زمینه طریقه عمل در مورد یک گروه
بزرگ  1000نفری ایرانی که به زودی آن کشور را ترک خواهند گفت تا برای تحصیالت دراز مدت در
ایاالت متحده اقدام به عمل آورند .بحث و گفتگو نمود .او گفت که خاخام ایرانی تصمیم گرفته بود که چون
تسهیالت کافی در ایتالیا برای رسیدگی به کار تمام گروه وجود نداشت نصف گروه را به لندن بفرستد و
نصف دیگر را به رم.
4ـ کنسولگری تعدادی ایرانی متقاضی ویزای غیر مهاجرتی را در روزهای اخـیر تـحت قسـمت
) 214(Bقانون رد کرده است .در حالی که خیلی از متقاضیان رد شده مدارک صحیح برای ورود به مدارس
ایاالت متحده و منابع کافی مالی برای پوشاندن هزینه تحصیالت داشتند ٬آنها به وضوح هیچ قصدی برای
بازگشتن به ایران تا زمانی که شرایط در آن کشور به ثبات برسد ٬نداشتند.
5ــاقدام درخواست شده :کنسولگری فورًا به راهنمایی وزارت )خارجه ( در مورد چگونگی پاسخ به
ـکاوش ـکاشانیان درباره دستورالعملهای مخصوص در مورد اقلیتهای ایرانی که برای ویزاهای توریستی و
دانشجویی از طریق این پست اقدام مینمایند و قادر به ارائه دلیل در مورد قصدشان برای بازگشت به ایران
هاروود
در آینده نزدیک نمی باشند ٬نیاز دارد.
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اقلیتهای مذهبی متفرقه ـ1
خیلی محرمانه
تاریخ 16 :ژانویه 1979ـ  26دی 1358
به :وزارت امور خارجه در واشنگتن دی ـ سی٬فوری
از :سفارت آمریکا در تهران
موضوع :وضع گروههای اقلیت
1ـ مطابق سرشماری سال گذشته آمار زرتشتیان  21/000نفر است ٬ولی با حدسیات جدید رئیس
معبد زرتشتیان در تهران این رقم به بین  30/000تا  35/000نفر میرسید .تهیه آمار دقیق از زرتشتیان
همراه با مشکالت پیچیده بسیار است که اوًال از خودخواهی زرتشتیان در ارائه آمار ناشی میشود و ثانیًا
از ”ـگوشهـگیر“ بودن بسیاری از زرتشتیان ٬چون سبب میشود که آن طور که باید و شاید در سرشماری
شرکت نجویند .قسمت اعظم این اقلیت در شهرهای تهران ٬یزد و کرمان به سر میبرند و گـروههای
ـکوچکتری )بین 300ـ  200نفر ( در شهرهای شیراز ٬اصفهان و بقیه شهرها وجود دارند.
2ـ بسیاری از رابطین زرتشتی از جمله رئیس معبد گفتهاند که زرتشتیان مورد حمله جسمانی قرار
نگرفتهاند ٬ولی چند تن از آنان از کارهای دولتی در  6ماه گذشته اخراج گشتهاند .بنابراین میتوان گفت که
این جامعه نیز حالتی عصبی دارد که البته قابل مقایسه با جوامع اقلیتی دیگر نمیباشد.
3ـ درباره آمار کلی مسیحیان ٬چند منبع آمار رسمی خود را رقمی معادل  200/000نفر ارائه داشته
اند .البته این رقم در برگیرنده ارمنیها ٬آسوریها٬تعداد کمی از کاتولیکها وپرتستانها و کسانی است که از این
آئین خارج شدهاند .تا آنجا که ما اطالع داریم بهیچوجه واقعهای بر علیه هیچ یک از جوامع مسیحیت رخ
نداده است .ولی البته مسائل انفرادی پیش آمده و آسوریها بیشتر از جوامع مسیحیت دچار عـصبیت
شدهاند.
4ـ اطالعیههایی که جهت دعوت به آرامش از طرف سازمان رهبران روحانی اسالمی )احـتماًال
روحانیت مبارزـ م( و نیز بیانات انفرادی مالها و آیتاهللها تا حدی توانسته است تشنج کلی را کاهش
دهد .رفتار یا عکسالعمل اجتماعات مردم به دنبال ترک شاه در  16ژانویه نشانگر میزان بردباری و صبر
سولیوان
ایرانیان خواهد بود.
اقلیتهای مذهبی متفرقه ـ 2

طبقهبندی ـ محرمانه
تاریخ 16 :می 1979
از :سفارت آمریکا ٬تهران  5067به :وزارت امور خارجه ٬واشنگتن ٬دی ـ سی ـ دارای حق تقدم
موضوع :ویزا و اقلیتهای ایرانی
1ـ )تمام متن محرمانه است ـ برای اقدام(
2ـ همانطور که در تلگراف مرجع ب )پاراـگراف  (3گزارش شده ٬سفارت تهران مدت مدیدی است که
از موقعیت اقلیتها در ایران با خبر بوده و این آـگاهی نیز در صدور ویزاهای غیر مهاجرتی مؤثر بوده است.
در بعضی از روزها بیش از نیمی از ویزاهایی که دریافت کردهایم از جانب اقلیتها بود .ما در طی دوران غیر
فعال جاری قسمت ویزاهای غیر مهاجرتی توجه مخصوص خود را همچنان به متقاضیان گروه اقلیتها
معطوف میکنیم ٬ولی حوزه عمل محدودی الزم است.
3ـپست پس از شروع مجدد کامل اعمال ویزاهای غیر مهاجرتی در ژوئیه در نظردارد که این سیاست
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را با توجه به تقاضاهای اقلیتها دنبال کند .این مسئله که سفارت اقلیتها را بر سایر متقاضیان ترجیح میدهد
نمیتواند بدون خطر یک عکسالعمل منفی عمومی آشکار شود .در مورد انبوه تقاضاهای ویزا در بین
تمامی اقشار جامعه ایران ٬یک نظر مطلوب در مورد رفتار مناسب بخشی از جامعه میتواند در مقابل ضرر
جدی آن گروه عمل کند.
4ــ تلگرام مرجع ”د“ حاوی راهنمایی سودمندی در برخورد با تـقاضای ویـزای ایـرانـیان بـود.
سفارتخانه پیشنهاد میکند که وزارتخانه این دستورالعملها را همراه با مطالب اضافی در تأـکید رفتاری که
باید با درخواستنامههای اقلیتهای ایرانی به عمل آید ٬برای حوزه فعالیت تکرار کند.اـگر این پیشنهاد
مورد قبول وزارتخانه واقع شود ٬آنگاه این واحد با رهبران جماعات اقلیت تماس خواهد گرفت و به آنها
تضمین خواهدداد که نسبت به همکیشان آنها همان مالحظهای که در تهران اعمال میشود ٬در خارج ایران
صورت خواهد پذیرفت .چنین تضمینی ممکن است بر بیمیلی آنها به رفتن به خارج جهت کسب ویزا
برای ایاالت متحده که بین تمام ایرانیان اشتراـک دارد ٬غلبه باید.
5ــ سفارتخانه در ترتیب اثر دادن به تقاضاهای انباشته شده برای ویزای غیر مهاجرتی که سهم اقلیتها
فقط جزئی از آن را تشکیل میدهد ٬هر چند هم از لحاظ کمی و هم از لحاظ کیفی جزء مهمی محسوب
میگردد .با مشکل عظیمی روبرو است .برای کسانی که طاقت انتظار فرارسیدن نوبت خود را در تهران
ندارند .تنها راهحل فوری که به نظر میرسد ٬این است که جای دیگری رفته و تقاضای ویزا برای ایاالت
ناس
متحده نمایند.

ـکتاب سی وهشتم

پاریس پناهگاه
جاسوسان آمریکا

آنچه از اسناد به دست آمده در النه جاسوسی برمیآید و بررسی حوادث و رویدادهای بعد از انقالب
نیز آن را به ثبوت میرسانند ٬آن است که شیطان بزرگ که نمیتوانست با انقالب اسالمی ایران که منافع
حیاتیش در منطقه را به خطرانداخته ٬و عوامل سرسپردهاش را از کار برکنار کرده بود موافق باشد ٬بعد از
پیروزی انقالب و حاـکمیت جمهوری اسالمی بر آن میشود که برای به دست آوردن حداـکثر منافع در
شرایط سیاسی بعد از انقالب ٬با چهرهای جدید دست به اقداماتی تازه بزند و از این رو بعد از آنکه مشاهده
میکند دولت موقت جمهوری اسالمی از افرادی تشکیل شده که از نظر سیاسی رو به سوی غرب دارند٬
تصمیم میگیرد تا آنجا که ممکن است روابطش با آن را توسعه دهد و حتی آنطور که از بعضی از اسناد بر
میآید در بعضی مواقع به تالشهایی دست میزند تا مسائل حاد موجود در جامعه بعد از انقالب به نحوی
حل شود که موجب تقویت دولت حاد موجود در جامعه بعد از انقالب به نحوی حل شود که موجب تقویت
دولت موقت گردد) .در این موردمیتوان اشاره کرد به یکی از اسناد کتاب شانزدهم مبنی بر این که آمریکا
سعی دارد از طریق سفرای آلمان و فرانسه در عراق به دولت عراق توصیه کند که با کنترل مرزهایش با
ایران مانع تحرک کردها شود تادولت موقت بتواند مسائل کردستان را حل نماید و در نتیجه بتواندوجههای
درداخل کشور به دست آورد (.در این تالشهامیتوان به دو هدف عمده شیطان بزرگ اشاره کرد اول آنکه
با تقویت دولت موقت و لیبرالهایی که بر سر کار بودند گامی در جهت تضعیف رهبری انقالب برداشته
میشد و دوم آنکه دولت موقت با بینش غربزده خود میدان را برای افراد و گروههای سیاسی مختلف که
بعضًا مخالف انقالب نیز بودند باز میگذاشت و باعث رشد آنها که پایگاههای بالقوهای برای آمریکا بودند
میشد .لذا آمریکا همزمان با تالشهایی برای محو آثاری که قبل از انقالب بر جای گذاشته بود ٬سعی
میکند خود را به افرادی که در دولت موقت مسئولیتی دارند ٬نزدیک کند.
اما تالشهای شیطان بزرگ منحصر به فعالیتهای آشکار دیپلماتیک نشد .و به همراه این تالشها ٬حرکاتی را
نیز جهت تماسها با افراد یا گروههایی که با مخالفت با انقالب عامالن بالفعل آمریکا محسوب میشدند
انجام میداد که بسیاری از این تماس توسط عوامل ”سیا“ که در سفارت مستقر بودند انجام میشد.
اسناد این کتاب نیز در رابطه با فعالیتهای عوامل ”سیا“ و شرح فعالیتهای گوناـگون آنها در ایران بعد از
انقالب میباشد .در حقیقت افشای این اسناد که در آنها برای افراد اسم رمز مخصوص تعیین شده از
فعالیتهای پشت پرده ایادی شیطان بزرگ بر علیه انقالب اسالمی پرده میدارد.
پیداست که بسیاری از این افراد که توجه شیطان بزرگ را به خود جلب میکردند ٬همانهایی بودند که با
پیروزی انقالب از کشور گریخته و به دامان اربابان خود پناه برده بودند و در آنجا برای جلب توجه غربیان
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فعالیتهایی را بر علیه انقالب شروع کرده بودند که اـکثراً از فعالیتهای تبلیغاتی فراتر نمیرفت .و آنچه باعث
شد اسناد آنها همراه هم دراین کتاب به چاپ برسند ٬این بوده که تماس با این افراد عمدتاً از قرارگاه سیا در
پاریس هدایت شده است .یکی از معروفترین این افراد آخرین نخستوزیر رژیم شاهنشاهی ٬بختیار
میباشد که بعد از فرار به پاریس تالشهای مذبوحانهای را بر علیه انقالب شروع کرده و در پی آن بود که با
خوش رقصی نظر شیطان بزرگ را به خود جلب کند .در یکی از اسناد این کتاب ) 27مهر  (1358چنین
آمده است:
”پیام بختیار به ما این بود که وی با سرمایهای قلیل فعالیتی را اداره میکند که به هیچ جایی نمیرسد
مگر اینکه از آمریکا تأمین مالی و راهنمایی عملیاتی دریافت دارد .او هنوز در مرحله طرحریزی قرار
دارد اما پیشبینی میکند در خالل پنج ماه تمام جزئیات را آماده کند و در آن موقع وی میخواهد به
واشنگتن آمده تا درباره جنبش خود و کشورش با مقامات آمریکا مستقیمًا مذاـکره نماید ٬او محرمانه به
پ 1 /اظهار داشت که اـگر به کمک آمریکا دست نیابد ٬احتماًال برای کمک به کشورهای عرب خلیج
فارس رو خواهد آورد“.
البته این مطلبی غیر قابل پیش بینی نیست که افرادی چون بختیار که از سالها پیش با عوامل شیطان
بزرگ ارتباط مستقیم داشتهاند ٬اـکنون که دست خود را از هر جا کوتاه میبینند ٬برای ادامه حیات سیاسی
خود دست به دامان کسانی شوند که در تمام طول حیات سیاسیشان آنها را مورد حمایت قرار میدادند.
اسناد دیگری که در این کتاب به چاپ میرسند مربوطند به فردی که در اسناد با نام مستعار اس .دی
فورگیو  1 /از او نام برده شده و نام حقیقی وی محمد تقی قمی است .در یکی از اسناد مربوط به وی چنین
آمده:
”اس .دی ٬فورگیو  1 /به یو.ان .تراوت  1/گفت که به نظر او وقت حرف گذشته و حاال دیگر وقت عمل
است .او میخواهد که یو .ان .تراوت  1 /جواب روشنی بیاورد که موضع آمریکا نسبت به رژیم خمینی
چیست .به نظر میرسد که اس.دی .فورگیو  1 /مایل است در نهضت براندازی خمینی نقش فعالی را ایفا
ـکند ٬اماعالقهای ندارد که صرفًا برای ما اطالعات فراهم کند .این احتماًال موضع محکم و پابرجایی نیست.
آنچه که از سایر اسناد مربوط به محمد تقی قمی برمیآید این است که این شخص از روحانی نمایانی است
ـکه در خدمت شیطان بزرگ قرار گرفته بودند و عوامل آمریکا که تأثیر رهبری روحانیت را در پیروزی
انقالب اسالمی به چشم دیده بودند قصد آن داشتند در حرکتهایی که بر علیه انقالب به راه میانداختند٬
چنین افرادی را به نام رهبران مذهبی مردم و حامیان این حرکات معرفی کنند ٬تا شاید بتوانند برای این
حرکات ضد انقالبی مشروعیتی کسب نمایند ٬ازاین رو سعی کردند باافرادی مانند محمد تقی قمی و مهدی
روحانی در اروپا که زمانی از طرف رژیم شاه به اروپا فرستاده شده بود ٬تماس بگیرند و آنها را جذب
نمایند و به همین دلیل است که سعی در به دست آوردن اطالعاتی از جناحهای احتمالی روحانیت در قبال
انقالب اسالمی دارند .در گوشهای از سند  28شهریور  1358ـ تهران  54241چنین آمده:
مواضع روحانیت نسبت به فشار در جهت یک حکومت الهی که )از قرار معلوم به نیابت خمینی( توسط
آیتاهلل حسین علی منتظری اداره میشود ٬چه میباشد .اـگر این مسئله در روحانیت شکاف ایجاد میکند
به چه خطوطی تقسیم میشوند؟ آیا مقاومت چشمگیری در مقابل )طرح( حکومت الهی در بین روحانیت
قم وجود دارد؟“
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هر چند هیچ کدام از فعالیتهای شیطان بزرگ به نتیجه نرسید ٬اما چنین فعالیتهایی میرساند که شیطان
بزرگ قصد دارد با شناخت تضادها و اختالفهای احتمالی در رهبری جمهوری اسالمی و روحانیت و در
صورت امکان باتشدید این اختالفات توسط عوامل سر سپردهاش و مطرح کردن آنها در سطح اجتماع و
در نتیجه تقسیم مردم به نفع عوامل خود از آب گلآلود ماهی بگیرد .امّا هیچگاه شیطان بزرگ در هیچکدام
از حرکاتش بر علیه انقالب به روحانیت دل نبسته و نخواهد بست .بلکه پیوسته مایل است که زمام امور به
دست افرادی روشنفکر و غربزده باشد تا با شناخت بهتری از آنها بتواند آنها را بیشتر در کنترل خود داشته
باشد.
بخشی از اسناد در مورد رابطه مهدی روحانی با سیا است که در آنها با نام رمز اس دی .التیمت  1 /به
وی اشاره شده است.
در سند پاریس  13133مورخه  17مهر  1358چنین میخوانیم ”نظر اس .دی التیمت  1 /این بود که
به واسطه ناتوانی رژیم خمینی از این که علیه بیکاری ٬تورم و قطعه قطعه شدن کشور با شایستگی کاری
انجام دهد ٬طی پنج شش ماه آینده اوضاع ایران ممکن است به حد کافی آشفته گردد ٬تا امکان تشکیل
حرکت مخالف مؤثری را بدهد .به نظر اس دی .التیمت  1 /فقدان نهادهای کارآمد سیاسی در ایران حکم
میکند که هیچ جنبش مخالفی نمیتواند بدون رهبری دینی موفقیت یابد .به همین دلیل هم هیچ رهبردینی
ـکه به پیروزی میرسد نخواهد توانست بدون همکاری طبقه روشنفکر تربیت شده در غرب و راهنمایی و
حمایت قدرتهای صنعتی غرب مخصوصاً آمریکا یک دولت استوار تأسیس نماید.
یعنی هر چند عوامل شیطان بزرگ با افراد مختلفی چه در داخل و چه در خارج از ایران تـماس
میگیرند ٬اما در نهایت شیطان بزرگ هدف خود را بر سر کار آوردن جناحی در ایران میداند که در سایه
حکومت آن حداـکثر منافع آمریکا حفظ شود و هیچ جناحی بهتر از قشر روشنفکری که از نظر فرهنگی از
غرب تغذیه شدهاند و از نظر سیاسی رو به سوی غرب دارند ٬نمیتوانند به خوبی این نقش راایفا کنند .ولی
نکتهای که دراینجاقابل ذـکراست آن است که باتوجه به محتوای اسناد ٬در آن زمان یعنی قبل ازاشغال النه
جاسوسی هیچ کدام از جناحهای مخالف جمهوری اسالمی نتوانسته بودند آنطور که باید و شاید نظر
آمریکا را به خود جلب کنند ٬چنانچه در سند رئیس  535287مورخه  27مهر  1358چنین میخوانیم:
”عدم توانایی جنبش بختیار به ایجاد حتی مقدار کمی شور و فعالیت همچنان موضوعی است که بسیار
مورد توجه است .معذالک این جنبش همچنان هدف اطالعاتی معتبری میباشد“.
و یا در سند  28مهر  1358در جواب مطلبی که ابتدا بدان اشاره کردیم چنین آمده است:
”بعد از این که پ  1 /به طرف ما آمد به او اطالع دادیم به بختیار بگوید که مختار است هرگونه
میخواهد عمل کند ٬اما به وی توصیه میکنیم برای دادن نظریاتش به سیا از پ  1 /به عنوان یک رابط
استفاده نماید .برای پ  1 /روشن کردیم باید به بختیار بگوید ما در موقعیتی نیستیم که بتوانیم حرکت او را
تأمین مالی ٬کمک یا راهنمایی کنیم ٬اما این کانال را به عنوان وسیلهای که او بتواند توسط آن در مورد
مقاصد و مقدورات خود به ما خبر بدهد ٬تهیهدیدهایم ...پاسخ بختیار این بود که او ازتهیه این کانال ممنون
است و ما را در جریان خواهد گذاشت“.
هر چند آنطور که از اسناد بر میآید بختیار نتوانسته است ٬آنطور که باید نظر شیطان بزرگ را به خود
جلب کند و یا ظاهرًا آمریکا نمیخواهد به طور آشکار وی را مورد حمایت قرار دهد .اما گذشت زمان
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نشان داد که بختیار هنوز هم یکی از امیدهای آمریکا در آن زمان بوده است و نتیجه همه این بازیهای
مخفی و آشکار سیاسی به صورت حرکت مشتی افراد خود فروخته در کودتای نوژه خود را نشان داد ٬که
به یاری خداوند هیچ نتیجهای جز نابودی مخالفان اسالم در بر نداشت.
آخرین اسناد این کتاب راجع به تماسهای عوامل سازمان ”سیا“ با ابوالحسن بنی صدر میباشند.
درگوشهای ازاین اسناد صحبت ازاین است که درصورت امکان بنی صدر را به پاریس بکشانند تا در آنجا
بتوانند راحتتر با وی مذاـکره نمایند ٬چنانکه در گوشهای از این اسناد میخوانیم:
راترفورد بررسی کند آیا ل  1 /قصد دارد در آینده نزدیک به پاریس برود و ببیند وی به پذیرفتن مقام
مشورت چقدر عالقه دارد ٬اـگر وی طرح مشخصی برای مسافرت نداشت ٬پیشنهاد میشود که راترفورد از
ل 1 /دعوت کند به پاریس بیاید)میتواند برای این کارپیشنهاد کند که هزینه مسافرت وی رامیپردازد( تا
مذاـکرات بیشتری صورت گیرد.دعوتی که به این ترتیب مطرح میشود ٬به خوبی نشان میدهد ل 1 /چقدر
به ادامه ارتباط با راترفورد عالقه دارد و تلویحاً میرساند که تماس در پاریس بی سر و صدا )توطئهآمیز(
خواهد بود” .و گذشت زمان نیز نشان داد عاقبت همانطور که سیا در نظر داشت به پاریس رفته و به دامن
آنها پناه برد...
شیطان بزرگ از پیروزی انقالب تاـکنون هیچ زمانی از پای ننشسته و هر زمان طرحی تازه بر علیه
انقالب اسالمی ایران ترسیم کرد تا شاید بتواند به نحوی جمهوری اسالمی را از مسیر اصلی خود منحرف
ساخته و درصورت امکان حکومت دیگری را جایگزین آن نماید و از آغازانقالب تاـکنون شاهدبودیم که
هر حرکت ضد جمهوری اسالمی چه در داخل ایران باشد و چه در خارج اـگر بتواند به نحوی مقابل خط
حاـکم برانقالب اسالمی یعنی خط امام و والیت فقیه بایستد ٬نظرشیطان بزرگ را به خود جلب میکند و در
این میان مشخصه و قالببندیهای سیاسی و ایدئولوژیک به هیچ وجه مطرح نمیباشد و آمریکا سعی
میکند با شناسایی جریانهایی که به نحوی با خط امام در تعارض و ستیز قرار دارند٬قدرتطلبی آنها را در
قالب طرحهایی بریزد که بتوانند در آینده در جهت به دستآوردن منافع بیشتر مؤثر باشند و از آنها مهرهها
و عواملی در جهت تضعیف جمهوری اسالمی بسازد...
”دانشجویان مسلمان پیرو خط امام“
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سند شماره

)1(1

سری
به پاریس رونوشت برای تهران

 13مرداد  58اعضاء
از رئیس 488751
هشدار :شامل منابع و شیوههای اطالعاتی است .حساس
عطف به :پاریس 11231
1ـ بختیار در سالهای اوایل دهه  (1340) 1960با چند تن از مأموران قرارگاه تماس آـگاهانه داشت.
به دالیل آشکاری ٬ما میخواهیم امکان برقراری مجدد آن تماس در این موقع را بررسی کنیم .یک یا چند
تن از مأموران مربوطه قدیمی بختیار شاید حاضر باشند ٬موقتًا به پاریس مأموریت بگیرند .از نظریات
قرارگاه درباره بهترین نحوه اجرای این ...استقبال میکنیم.
2ـ وزارت خارجه را از تمایل خود به تماس با بختیار مطلع کرده و موافقت آنها را گرفتهایم .بنابراین
در صورتی که قرارگاه مفید تشخیص داد میتوان به نحو دلخواه سفیر را در جریان گذارد.
3ـ پرونده0080001 :ـ 201تا تاریخ  12مرداد  78در بایگانی ضبط شود.
تمامًا سری
سری

سند شماره )(2

سری  11مرداد  58اعضاء
به ٬...٬...تهران ٬بروکسل ٬لندن ٬استکهلم
از........:
1ـ  ...نخستوزیر ایران شاهپور  ...ـکنفرانس مـطبوعاتی ایـنترنشنال هـرالد تـریبون  ....در ذیـل
مشخصات اصلی  ....که در شماره  10مرداد ...انتشار یافت درج میشود:
 ...رئیس قانونی دولت و رهبر مخالف رژیم اسالمی ...رهبران مذهبی را متهم کرد که کشور را به سوی
هرج و مرج میکشانند و گفت که مالها باید به مساجد خود برگردند .وی گفت که با طرفداران خود در
تهران و قبیله با نفوذ خودش قبیله بختیار تماس دارد .ادعا کرد که به این دلیل در ایران از او طرفداری
میشود که یأس از بیلیاقتی سیاسی سران مذهبی افزایش مییابد اما هیچ قصد ندارداقدام به اعاده قدرت
با رهبری مبارزه از نوع زیرزمینی یا حزب و دولت درتبعید کند .گفت که در انتخابات قریب الوقوع کشور
ـکاندیدایی را معرفی نخواهد کرد”.دیکتاتور مذهبی“ فعلی هر چند هفته یک بار تغییر رأی میدهد ٬کشور
ورشکسته است و با شورشهای اقلیتهااقتدار مرکزی دولت رو به ضعف است.خمینی هیچ طرحی ندارد که
با قدرت خود چه کار کند و در یک سال ایران اـکنون به اندازه  25سال دوران شاه خسارت دیده است .به
سیاست شوروی در مورد ایران که میخواهد ایران تحت نفوذ مسکو باشد ٬یا کامًال اضمحالل یابد انتقاد
ـکرد .از تصمیم ایران مبنی بر قطع فروش گاز طبیعی به شوروی پشتیبانی کرد .به کردها باید خود مختاری
ملی ولی در محدوده اتحاد ملی داده شود .مکررًا از متحدین سابق مثل کریم سنجابی از جبهه ملی انتقاد
ـکرد که با جنبش اسالمی متحد شدهاند ٬ایران پیش از اسالم وجود داشت.
 -1در این پرونده اسناد تماسهای سیا با بختیار و دستیارش عبدالرحمن برومند ٬و سایر ضد انقالبیون پراـکنده در اروپا و خصوصًا کـانالهای
مختلفی که سیا برای ارتباط و کسب اطالعات راجع به آنها مورد استفاده قرار داده ٬ارائه میشوند.
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.....................
.....................
4ـ بدون پرونده تا تاریخ  11مرداد  78در بایگانی ضبط شود1.

سری

سند شماره )(3

خیلی محرمانه
 5مهر  58تلگرام غیر فوری
به :واشنگتن رونوشت برای تهران
از :لندن 18198
موضوع :هشدار ـ شامل منابع و شیوههای اطالعاتی است تبعیدیهای ایران
1ـ توجه شما را به تلگرام وزارت خارجه شماره  249717مورخ 31شهریور  1358جلب میکنیم که
موضوعش تماس با تبعیدیهای ایران بود و ضمناً بیان میدارد که قطعًا اهمیت دارد ٬این تلقی برای کسی
ایجاد نشود که دولت آمریکا قصد مداخله در امورداخلی ایران یا حمایت از گروههایی که علیه دولت ایران
نقشه میریزند ٬دارد .لطفًا این مطلب را برای تماس گیرندگان کامًال روشن کنید.
2ـ بدون پرونده .تا تاریخ  5مهر  78در بایگانی ضبط شود2.
سری
سند شماره )(4

سری تلگرام غیر فوری  28مهر 58
به :تهران

از :واشنگتن 535504
ـ خالصهای از عملیات اس.دی.راپ  /اس .دی.پیر
عطف به :تهران 54496
موضوع :هشدار ـ شامل منابع و شیوههای اطالعاتی است.
1ـ برای اینکه قرارگاه درک بهتری از عملیات اس.دی .یپر ) 1 /پ  (1 /و اس .دی .راپ ) 1 /ر(1 /
داشته باشد ٬ما خالصه زیرا را ارائه مینمائیم.
2ـ همانطور که قبًال گزارش شده ٬پ  1 /تماس با سیا را به طورغیرمستقیم از طریق آشنایان خود در
ارتش ایاالت متحده ترتیب داد” .ـکامیسکی“ با پ  1 /مالقات نمود واینک قضیه او را در دست دارد .پ /
 1یکی از بد شانسیهای رژیم سابق است).افسر عالیرتبه ارتش ٬دارای شغل مهم سفارتی و غیره(ـکه اساساً
درستکار به نظر میرسد و در نتیجه زمانی که رژیم شاه فرو ریخت ٬با مصیبت مالی روبهرو گردید .پ 1 /
نه تنها شغلش بلکه مقرری بازنشستگیش را هم از دست داد و اینک وی در آپارتمانی متوسط در ناحیه
واشنگتن و با اتکا به پساندازهای کوچکش زندگی میکند .او تماس محدودی را با سایر ایرانیان حفظ
ـکرده بود تا اینکه بختیار در پاریس پدیدار شد .بنا به اظهارات پ 1/بختیار با وی تماس گرفته و از او
1ـ سند فوق از درون دستگاه پودرکنی بیرون آمده و بعضی از قسمتهای آن از بین رفته ٬لذا به جای آن قسمتها در ترجمه نقطهچین گذارده شده
است.
از متن سند چنین برمی آید که قرارگاه پاریس خالصهای از گزارش روزنامه هرالدتریبون درباره کنفرانس مطبوعاتی بختیار را مخابره کرده
است .در پاراـگرافهای  2و  3سند مطالبی از سوی قرارگاه پاریس اظهار شده که به علت ناقص بودن قابل ترجمه نبودند.
2ـ علت اینکه طبقه بندی سند در باالی آن ”خیلی محرمانه“ و در انتها ”سری“ ذـکر شده روشن نیست.
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خواسته که مالقاتی بین بختیار و مقامات عالیرتبه دولت آمریکا و یا سیاترتیب دهد .پ 1/ادعا میکند که
بختیار کامًال به وی اعتماد دارد ٬چرا که آنها نه تنها دوستان دیرینه هستند ٬بلکه قوم و خویش سببی هم
هستند .بعد از اینکه پ 1/به طرف ما آمد ٬ما به او اطالع دادیم به بختیار بگوید که مختار است هرطور
میخواهد عمل کند ٬اما به وی توصیه میکنیم برای عرضه نظریاتش به سیا از پ 1/به عنوان یک رابط
استفاده نماید .برای پ 1/روشن کردیم که باید به بختیار بگوید ما در موقعیتی نیستیم که بتوانیم حرکت او
را تأمین مالی ٬کمک یا راهنمایی نماییم ٬اما این کانال را به عنوان وسیلهای که او بتواند توسط آن در مورد
مقاصد و مقدورات خود به ما خبر دهد ٬تهیه دیدهایم .این پیامی بود که پ 1/هنگامی که در اوایل مهرماه
جهت دیدار بختیار به پاریس میرفت ٬با خود برد .پاسخ بختیار این بود که اوازتهیه این کانال ممنون است
و ما را در جریان خواهد گذاشت .خالصهای از مالقات پ 1/با بختیار در شکل یادداشت پخش شد و به
تهران فرستاده میشود .ما پیام بختیار به خود را خیلی صادقانه به حساب آوردیم .او از مشکالتی که باید
با منابع بسیار محدود بر آنها غلبه نماید ٬آـگاه است .او راحت اعتراف میکند که نهضتی به آن معنای واقعی
ندارد و فقط در مراحل طرحریزی اولیه است .معذالک او امیدها دارد.
3ـ انگیزه خود پ 1/ترکیبی از کینه نسبت به رژیم فعلی ٬تمایلی به کمک به دوستش بختیار ٬امید
اینکه یک رژیم دوست پرداخت مستمری او را از سر بگیرد ٬و تمایل به باقی ماندن در واشنگتن به عنوان
یک خارجی دایماالقامه است ٬به نظر میرسد او اساسًا آدم خوبی است و نه تنها پیامها را میرساند بلکه
مکررًا به عنوان منبع ذخیره یکجانبه عمل میکند ٬هرچند که ما او را رسمًا به استخدام درنیاوردهایم .ما با
پرداخت بخشی از هزینههای مسافرتش او را کمک نمودیم و ممکن است که در نهایت یک حقالزحمه
ماهانه به او بدهیم.
4ـ دراوایل شهریور  1358برای اولین بارتوسط ـکامیسکی و ـگلگروف با ر 1/تماس گرفته شد .تماس
اولی این بود که مشخص شود آیا گزارشهایی مبنی براینکه ر1/قاطی کردها شده ٬صحت دارند یا نه .در آن
زمان ما از موقعیت مکانی ر 1/و تمایل وی نسبت به مالقات با سیابیاطالع بودیم .برای وساطت آشنایی
از اس.دی .اینورموس 1/استفاده شد و او در این قضیه به عنوان یک عامل پشـتیبانی کـلی ٬کـانال
غیرمستقیم بین ر 1/و مأموران مربوطهاش و نیز به عنوان یک منبع سودمند بازگشت اطالعات از ر 1/در
مورد نتایج مالقاتهایمان با وی باقیمانده است .درجلسات اولیهمان با ر 1/او در حال بررسی همکاری با
بختیار بود ٬اما تازگیها به اداره حرکت خودش عالقهمند شده است .اساس تفکر وی این است که تنها چاره
اصالح اوضاع در ایران یک نحو فعالیت نظامی است که رهبر یا حداقل تنظیمکنندهاش خود او باشد .وقتی
ـکه تغییر رژیم پیش آمد و محکم شداداره کشورمیتواند به سیاستمداری مانند بختیار سپرده شود .ر 1/در
نظر دارد طی چند هفته آینده به اروپا مسافرت کند تا میزان حمایت از خودش میان تبعیدیان را بسنجد .ما
به ر 1/تأـکید کردهایم که برای کسب اطالعات در مورد اوضاع ایران با وی تماس داریم و این تماس نباید
عالمت حمایت ما تلقی گردد .ممکن است که ر 1/این مسئله را تمامًا باور نداشته باشد.
5ــ تا همین اواخر ر 1/در تنگناهای مالی فوقالعادهای قرار داشت و در یک خانه خیلی عادی در یک
شهر کوچک نیوجرسی زندگی میکرد .اخیرًا به محل بهتری نقل مکان کرده و قادر است سروته زندگیش
را هم آورد .در حال حاضر وی به صورتی محدود توسط ایرانیان مرفه مقیم آمریکا کمک مالی دریافت
میدارد ٬آنها احتماًال این سرمایهـگذاری کوچک را یک دوراندیشی برای تضمین وضع خود مینگرند .ما
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انگیزه ر 1/را متشکل از میهنپرستی ٬کینه ٬توهمات شوکت و جالل و بازنشستگی در آمریکا مییابیم.
6ـ ما هنوز نمیدانیم یک جنبش تبعیدی به رهبری بختیار یا ر 1/یا ترکیبی از این دو یا دیگران آیا
هرگز به مرحله عمل خواهد رسید یا نه .غرض از حفظ ارتباط با ر 1/این است که جهت تبیین این مسئله
در موقعیت بهتری واقع باشیم .یک نشانه مثبت این است که هردو چهره ٬ظاهرًا در مالحظه سختی کارشان
واقعبین هستند .هنوز چیزی که نشانگر این باشد که آنها میتوانند برای یک هدف مشترک تشریک
مساعی کنند ٬دیده نشده بلکه تا حاال نشانههایی دیده شده که آنها با مخالفت بایکدیگر فعالیتهایشان را از
هم جدا کردهاند .صرفنظر از نتیجه کار ٬ستاد مرکزی در جناح مخالفین تبعیدی فرصتی برای جمعآوری
اطالعات مفید در مورد ایران میبیند .هم بختیار و هم ر 1/از ضرورت جمعآوری اطالعات از داخل
ـکشور آـگاهند و هر دو دست به کار ایجاد ارتباطاتی در اقشار قبیلهای ٬نظامی ٬مذهبی و سیاسی جامعه
ایران هستند .ما در این امر شانس ریزهخواری از کوششهایشان را میبینیم.
7ـ پرونده962615 :ـ106171 ٬201ـ .201تا تاریخ  28مهر  78در بایگانی ضبط شود.
تمامًا سری
سری

سند شماره

)1(5

سری  13شهریور  58اعضاء
به :تهران

از :رئیس 507357
هشدار :شامل منابع و شیوههای اطالعاتی است.
عطف به :رئیس 504036
1ـ گزارش ذیل را ـکامیسکی و ـگلگروف در مالقات مورد اشاره تلگرام مرجع به تاریخ  6شهریور به
دست آوردند و فقط برای ساندرز معاون وزیر خارجه در امور خاور نزدیک و آسیای جنوبی به عنوان
312/02181ـ 8 FIRDB79مرداد انتشار یافت.
هویت تلگرام مرجع )مشارالیه( در رابطه با دخالت شخصی خود در طرحهای مخالفین گفت که فقط
این اواخر مجددًا به طور فعال به امور سیاسی ایران عالقه پیدا کرده بود .نمایندگان شاهپور بـختیار
نخستوزیر سابق با او تماس گرفتهاند و او را برای شرکت در جلسات به پاریس دعوت کرده بودند.
مشارالیه همچنین ادعا میکند که دعوتنامهای از دولت فرانسه دریافت کرده تا برای گفتگو با آن دولت به
پاریس مسافرت کند .مشارالیه گاهـگاه با مقامات دولت اسرائیل که او مشخص نکرد چه کسانی بودند ٬در
تماس بوده است.این تماسهااز بدوورودش به اینجاجریان داشته و به او گفته شده منتظر تماس بایک مقام
اسرائیلی که در  10شهریور از لندن وارد آمریکا میشود ٬باشد .مشارالیه تلویحًا اظهار داشت که دولت
اسرائیل در طرح احتیاطی خود برای ایران خوب جلو رفته است .او نسبت به اسرائیلیها به طور قابل
مالحظهای شفقت دارد که ناشی از معامالت وی با آنها به عنوان یک فرمانده نظامی ایران میباشد.
1ـ این شماره پرونده در انتهای سند شماره 4تکرار شده است ٬یعنی این شماره یا به پرونده اس.دی.پپر 1/یا پرونده اس.دی.راپ 1/تـعلق
دارد .از آنجایی که شماره دیگر در اسناد بعدی که به اس.دی.پپر 1/مربوط میشوند ٬به کار رفته میتوان نتیجه گرفت که این شماره پرونده
اس.دی .را پ 1/میباشد .لذا فرد مورد اشاره این سند را باید اس.دی .را پ دانست.
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این فرد انکار میکند که از هنگام عزیمت خود از ایران با شاه تماس یا گفتگو داشته ٬اـگرچه یک بار
شهبانو فرح دیبا با وی به وسیله تلفن تماس گرفت.
توضیح ذیل را اس.دی.اینورموس 1/افزوده:
فرد مزبور از اینکه شاه هیچگاه ...به تماس او )شاه( عصبانی بود .به گفته اس.دی اینورموس٬1/
مشارالیه هیچ مبلغی از شاه یا خانواده شاه دریافت نداشته است) .پایان متن انتشار یافته(.
سری
2ـ پرونده106171 :ـ 201تا تاریخ 13شهریور  78در بایگانی ضبط شود.
سند شماره)(6

 29شهریور 58
از :رئیس  517075به :با حق تقدم به پاریس .با حق تقدم برای تهران ٬به طور عادی برای ...ژنو
هشدار :شامل منابع و شیوههای اطالعاتی است.
عطف به) :برای ...ارسال نشده 512112 ٬رئیس( 315/15900ـTDFIRDB 79
1ـ اس .دی .پپر) 1/پ) (1/هویت الف( در اواخر ماه اوت )اوایل شهریور( به آشنایان خود در ارتش
آمریکا اظهار داشت که مایل است با یک مأمور از سیا که با امور ایران آشنا باشد ٬مالقات کند .در تاریخ
 31اوت ) 9شهریور( مأمور ستاد با پ ...1/پیام پ 1/این بود که میخواهد برای دیدن بختیار به پاریس
سفر کند و مایل است که اطمینان یابدمیتواند بدون در خطرانداختن موقعیت مهاجرتی خود در اینجا ٬این
سفر را انجام دهد .این منتهی به این داستان شد که بختیار از او درخواست کرده بود ٬به پاریس سفر کند تا با
او درباره ایجاد تماس با سیا یا دولت آمریکا در ایاالت متحده صحبت کند .پ 1/توضیح داد که دوست
قدیمی و معتمد بختیار است و از طریق هویت ب رابطه خاصی )با بختیار( دارد.
2ـ دو مالقات دیگر با پ 1/برگزار شده است که یکی از آنها انتشار تلگرام مرجع را نتیجه داد .ما
موافقت کردهایم که پ 1/را در مشکل مهاجرتی خود یاری دهیم تا او مسافرت خود را انجام دهد و به او
اطالع دادهایم که اـگر بختیار مایل است به دولت آمریکاپیامی برساند یا خبری بدهد٬میتواند این کار را از
طریق پ 1/انجام دهد .به او در خصوص رازداری الزم برای حفاظت از این چنین ارتباطاتی هشدار داده
شد و همین موضوع به بختیار نیز گوشزد خواهد شد .پ 1/موافقت کرده است که احتیاجات )اطالعاتی(
رابپذیرد و مسائل زیر قبل از عزیمتش به او داده خواهد شد :وضع مالی بختیار ٬خبر درباره رابطهای او در
ایران ٬ارتباط با تیمسار جم ٬اعضاء و جزئیات مربوط به اطرافیان بالفصل او را از جمله جواد عالمیر.
نظریات بختیار درباره مسائل مختلف داخلی.
3ـ پ 1/قصددارد که دراواخر این هفته یااوائل هفته آینده به پاریس رفته و در آنجاحدودًا یک هفته
خواهد ماند .اـگر پاریس یا تهران برای پ 1/احتیاجات )اطالعاتی( دیگری دارند ٬لطفًا با ذـکر حق تقدم
تهیه شود.
4ـ پرونده962615 :ـ 201تا تاریخ 28شهریور  78در بایگانی ضبط شود.
تمامًا سری
سری
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سند شماره )(7

سری  29شهریور  58اعضاء
از :رئیس  517146به :با حق تقدم به پاریس رونوشت با حق تقدم برای تهران ٬عادی برای ٬...ژنو
هشدار :شامل منابع و شیوههای اطالعاتی است
عطف به :رئیس 517075
1
1ـ هویت الف :تیمسار مخاطب رفیعی ٬رئیس پیشین دبیرخانه سفارتخانه واشنگتن
هویت ب :پسر وی که با ...بختیار ازدواج کرده است.
تمامًا سری
2ـ پرونده962615 :ـ 201تا تاریخ  29شهریور  78در بایگانی ضبط شود.
سری

سند شماره )(8

سری  29شهریور  58اعضاء
به :با حق تقدم به رئیس رونوشت با حق تقدم برای پاریس
از :تهران 54260
هشدار :شامل منابع و شیوههای اطالعاتی است.
عطف به :رئیس 517075
1ـ احتیاجات اطالعاتی مندرج در پاراـگراف دو تلگرام 2مرجع عالئق ما را دربرمیگیرند ...در ایران٬
پیشنهاد میکنیم که تأـکید خاصی روی آشنایان در قبایل ...آنها که در ارتش مشغول به خدمت هستند ٬به
عمل آید.
تمامًا سری
2ـ بدون پرونده .تا تاریخ 29شهریور  78در بایگانی ضبط شود.
سری

سند شماره )(9

سری  27مهرماه  1358اعضاء
به :پاریس ٬رونوشت برای لندن ٬ژنو ٬تهران ٬بخش خارجی /واشنگتن
از :رئیس 534442
هشدار :شامل منابع و شیوههای اطالعاتی است
عطف به :الف ـ رئیس ) 521262برای تهران ٬بخش خارجی  /واشنگتن فرستاده نشد /الزم نبود(٬
ب ـپاریس ) 12594برای لندن ٬ژنو فرستاده نشد /الزم نبود(
1ـ در  13مهرماه پس از بازگشت اس.دی .پیر1/از اروپا باوی مالقات و اطالعاتش استخراج شد .او
از  3الی  6مهر در پاریس با بختیار و از  7الی 10مهر در لندن با تیمسار جم مالقات نموده بود .در مجموع
وی اطالعات ذیل را در اختیار گذارد ٬که بخشی از آن به صورت یادداشت به واشنگتن مخابره میشود.
بختیار نقش پ 1/را به عنوان واسطه بین خود و سیا پذیرفت.
1ـ از این سند مشخص میشود که نام حقیقی اس.دی.پپر 1/تیمسار مخاطب رفیعی است که در سفارت شاهنشاهی در واشنگتن مقامی داشته و
از طریق ازدواج پسرش با یکی از منسوبان بختیار با وی خویشاوند است.
2ـ تلگرام مرجع این سند ٬سند شماره  6میباشد.
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پیام بختیار به ما این بود که وی با سرمایه قلیل فعالیتی را اداره میکند که به هیچ جایی نمیرسد ٬مگر
اینکه از آمریکا تأمین مالی و راهنمایی عملیاتی دریافت دارد .او هنوز در مرحله طرحریزی قراردارد ٬اما
پیشبینی میکند ظرف پنج ماه تمام جزئیات را آماده کند و در آن موقع وی میخواهد به واشنگتن آمده تا
درباره آینده جنبش خود و کشورش با مقامات دولت آمریکامستقیمًا مذاـکره نماید) .او محرمانه به پ1/
اظهار داشت که اـگر به کمک آمریکا دست نیابد ٬احتماًال برای کمک به کشورهای عرب خلیج فارس رو
خواهد آورد(.
دفتر بختیار در پاریس متشکل است از خودش ٬دکتر اعتبار )نام کوچکش مشخص نیست( دکتر
عبدالرحمن برومند و دختر رئیس سابق ساواـک ٬پاـکروان که به عنوان منشی کار میکند .در لندن تیمسار
جم را دارد که در امور نظامی با کمک تیمسار محسن مبصر یکی از فرماندهان سابق پلیس و امیرحسین
امیرپرویز که اینک در لندن تجارت دارد ٬کار میکند .بختیار بابسیاری دیگراز جمله نمایندگان مجاهدین
تماس داشته اما افراد اصلی همانها هستند که در باال نام برده شدهاند .بختیار گفت که خیلیها به اسم او اما
بدون اجازهاش حرف میزنند .او همچنین گفت که در صحنه عمل در ایران کسی را ندارد ٬اما مشغول کار
روی آن است.
پ 1/در مدتی که در لندن بود ٬عالوه بر دیدار تیمسار جم به مالقات تیمسار معتضد معاون پیشین
ستاد هم رفت .معتضد عمًالیک گوشه نشین است که تحت شرایط بدی زندگی میکند و پ 1/او راسایهای
از شخصیت پیشین وصف نمود.
2ـ همان گونه که در تلگرام مرجع ب ذـکر شد ٬پ  1 /گفت که بختیار از چندین هفته قبل رابطهاش را با
جواد عالمیر قطع کرده بود ٬زیرا که عالمیر ”آدم بدی“ بود .پ  1 /نتوانست تیمسار تریری ـ علی را
بشناسد .او گفت در مدتی که با بختیار گذرانده و در مجموع حداقل  36ساعت بـوده ٬هـیچ کس از
تشکیالتی به نام اتحاد ملی نامی نبرد.
تمامًا سری
3ـ پرونده 962615ـ 201تا تاریخ  25مهر  1378در بایگانی ضبط شود.
سری

سند شماره )(10

سری  29شهریور  58اعضاء
به تهران رونوشت برای ژنو

از رئیس 517620
هشدار :شامل منابع و شیوههای اطالعاتی است .حساس
عطف به :تهران ) 54240برای ژنو الزم نیست(
1ـ هویات درخواستی آقای جوزف آی .سالتزمن )س( مأمور قرارگاه ژنو و عبدالرحمن برومند )ب(
دستیار بختیار میباشند.
2ـ تلگرام ژنو  43721برای اطالع شما مخابره میشود و متن تلگرام رئیس  502044در ذیل درج
شده است .اینها پیامهای مربوط به این عملیات میباشند .اـگر چه در ابتدا احتماًال دالیلی برای اینکه شما
در جریان پیامهای رد و بدل شدهای که به این مالقات منجر شدند قرار نگیرید ٬وجودداشته ٬ما متأسفیم که
شما را زودتر حساب نکردیم .منتهای تالش خود را به عمل خواهیم آورد تا این امور دوباره اتفاق نیفتند.
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3ـ ذیًال متن تلگرام رئیس  502044مورخ  3شهریور  58برای اطالع شما:
1ـ ستاد مرکزی مایل است با ژنو و پاریس امکان استفاده از مأمور قرارگاه ژنو )س( برای رخنه به
جمع اطرافیان شاهپور بختیار را بررسی کند) .س( خصوصًا برای این مأموریت مناسب است ٬چون
شخصاً با بسیاری از طرفداران بختیار آشنایی دارد.
2ـ برای مثال) ٬ب( در پاریس به عنوان یکی از دستیاران ٬عمده بختیار فعالیت میکند) .س( هنگام
ریاست پایگاه اصفهان مأمور مربوطه )ب( بود 1.او کاندیدای اول برای تماس با )ب( خواهد بود.
3ـ به نظر ستاد )س( از طریق هماهنگی نزدیک با قرارگاه پاریس میتواند اعضای جمع اطراف
بختیار را شناسایی و با آنها تماس برقرار کند .اـگر )س( بتواند تماس مستقیم با بختیار برقرار کند ٬که
چه بهتر) .یادداشت ستاد برای تهران :رهنمود جمله آخر پیش از رفتن )س( به پاریس لغو شد(.
4ـ برای اطالع شما :اخبار موجود در ستاد حاـکی از آنند که ایرانیان مختلفی برای حمایت از بختیار
تدارک میبینند ...اخبار قابل اطمینان کمی درباره این فعالیتها دارد ٬بدین ترتیب ...اطالعاتی که )س(
بتواند تهیه کند به گرمی در اینجا مورد استقبال واقع میشوند.
5ــ پاریس :ستاد تصور میکند که پاریس بتواند در تعیین محل اقامت طرفداران بختیار در پاریس
قدری کمک کند.
6ـ تقاضا میشود مخاطبین به موقع توضیحات خود را ارسال کنند.
تمامًا سری
4ـ پرونده 212149 :ـ  201تا تاریخ  29شهریور  78در بایگانی ضبط شود.
سری

سند شماره )(11

سری  20شهریور  1358اعضاء
به :رئیس ٬رونوشت برای پاریس ٬تهران
از :ژنو 43721
هشدار :شامل منابع و شیوههایی اطالعاتی است ـ اس .دی.استی
عطف به :الف :رئیس  ٬2502044ب :پاریس 3004498 11937
1ـ ـگونیون در تاریخ  15و  16شهریور بااس.دی.استی در پاریس مالقات کرد .تماس اولیه روز 14
شهریور با تلفن داخلی )خانه( در شرایتون پاریس ٬جایی که وی اقامت دارد ٬انجام شد .در اولین مالقات
حضوری اظهار داشت که درباره مالقات با هیچکس دیگر حتی بختیار صحبت نکرده بـود .روز 15
شهریور تنها موقع نهار به وی دسترسی داشتیم ٬اما روز  16شهریور یک جلسه سه ساعته دراتاقش برگزار
1ـ اسناد دو مورد از تماسهای سالتزمن با برومند در سال  1336در کتاب افشاـگری شماره ) 21دومین کتاب از مجموعه احزاب سیاسی( آمده
است .البته در آن دو سند سالتز من به عنوان رئیس پایگاه سیا در اصفهان معرفی نشده ٬بلکه گزارش خود را تحت پوشش کارمند کنسولگری ارائه
ـکرده است و گزارشهای اصلی مالقاتهای وی از کانال جداـگانه مخصوص سیا ارسال شدهاند ٬که ظاهراً در دوران انقالب و پیش از آن به ستاد
مرکزی منتقل شدند و در ایران نبودند.
2ـ تلگرام مرجع رئیس  502044همان است که خالصه آن در سند شماره  10مخابره شده است .از روی این نکته و همچنین این مطلب که شماره
پرونده  201ذـکر شده در انتهای این سند با شماره پرونده انتهای سند شماره  10یکی است ٬مشخص میشود که این سند در ادمه طرح تماس
سالتزمن با برومند است و میتوان نتیجه گرفت که نام مأمور سیا در این سند ٬یعنی ـگونیون نام رمز سالتزمن و نام اس .دی .استی نام رمـز
عبدالرحمن برومند است.
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شد .اولین ارتباط ـگونیون با اس.دی .استی به فارسی بود ٬اما این مکالمات به فرانسه انجام شد ٬کـه
اس.دی.استی به راحتی به آن تکلم میکرد .او بالفاصله نام ـگونیون را شناخت و از اینکه با وی تماس
ـگرفته شده بود ٬خوشحال بود.
2ـ اس .دی .استی گفت که در دوران نخستوزیری بختیار او رابط با خمینی بوده است و زمانی که
دولت بختیار سقوط کرد ٬مجبور به عزیمت شد .وی گفت بختیار هم اـکنون از حفاظت پلیس فرانسه
برخوردار است ٬اما او یعنی اس.دی .استی این طور نیست و از کوشش جهت ترورش میترسد .وی از
بهمن  1358با همسر و پسر جوانش که با وی ایران را ترک کردند در فرانسه به سر میبرد .دو دختر
بزرگش از قبل در پاریس به دانشگاه میرفتند وپسرش در دانشگاه لوزان بود.وی ویالیی در کان دارد واز
بهمن ماه آنجا زندگی میکند.
3ـ به اس .دی .استی گفته شد که ارتباط ـگونیون رسمی بود نه شخصی ٬اما تماس به معنی حمایت
نیست .به او گفته شد که روابط سیاسی ایران و دولت آمریکا از توجه مقامات سطح باال برخوردار است و
در مورد دیدگاهها و فعالیتهای گروههای سیاسی اطالعاتی مورد نیاز است ٬از این جهت با وی تماس
ـگرفته شد.
4ـ اس .دی .استی که خود را مشاور و جهت دهنده خط مشی سیاسی بختیار معرفی میکند ٬میگوید
ـکه وی و بختیار اوضاع ایران را در رابطه با حمایت بالقوه و بالفعل از بختیار تحلیل کردهاند ٬آنهایی که با
رژیم
بختیار به مخالفت برخواهند خاست عبارتند از:
الف :رهبران مذهبی )مثل خمینی( که میخواهند تمام قدرت سیاسی ٬اقتصادی و مذهبی را خود در
اختیار بگیرند .نظر آنها صرفًا دیکتاتوری است.
ب :متعصبان مذهبی از قبیل خلخالی
ج :توده
د :فداییان خلق که توسط مسکو کنترل میشوند .و
و :مجاهدین خلق که مستقیمًا توسط مسکو کنترل نمیشوند اما مارکسیست هستند.
5ــ حامیان بالفعل یا بالقوه بختیار عبارتند از:
الف :تمام رهبری جبهه ملی به استثنای سنجابی و چهار یا پنج نفر از دوستان نزدیکش .امـتناع
سنجابی از حمایت بختیار ناشی از حسادتی است که بر میگردد به این واقعیت که بختیار به عوض او به
عنوان نخستوزیر معرفی شد؛
ب :رهبران نظامی سابق که از شاه حمایت میکردند .آنها به برقراری مجدد سلطنت امید داشتند ٬اما
اینک فهمیدهاند که این غیر ممکن است و بختیار را به عنوان بهترین امکان برای برقراری دوباره نظم در
ایران به حساب میآورند؛
ج :اقلیتهای مذهبی مانند یهودیان ٬آشوریان و ارامنه؛
د :تمام طبقه مالکین ثروتمند ٬هزار فامیل؛
ه :تجار کوچک ٬بازاریها؛
و :بسیاری از رهبران مذهبی از قبیل شریعتمداری )تبریز( قمی و شیرازی از مشهد ٬محالتی )شیراز( و
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نجفی مرعشی )قم( این مالهای با نفوذ بر این اعتقادند که جایشان در مسجد است و نه سیاست
ز :اـکثر کردها به استثنای آنها که تحت نفوذ روسیه قرار دارند.
ح :اعراب خوزستانی عالقه خاصی به بختیار ندارند ٬اما با هر کسی که ضد خمینی باشد کار خواهند
ـکرد؛
ط :اـکثریت کارگران صنعتی یا تحت نفوذ مارکسیسم هستند یا تحت نفوذ خـمینی ٬امـا کـارگران
خوزستان و اصفهان از بختیار حمایت میکنند؛
ی :تمامی متخصصین؛
ـک :قبال ـ بختیاری و قشقایی تنها قبایلی هستند که قوایشان به حدی است که آنها را مهم جلوه دهد.
آنها مذهبی نیستند ٬بنابراین از خمینی حمایت نمیکنند .بختیار از پشتیبانی قبیله خود برخوردار است و
قشقایی منتظر ظهور فردی هستند که قبل از موضعگیریشان مستعد برنده شدن باشد.
6ــ اس .دی .استی کشاورزان ٬هنرمندان و صاحبان حرفه )ـکارگران بازار( را نیروی سیاسی به شمار
نمیآورد.
7ـ فرضیه اساسی تحلیل فوق این است که بر ایران به عنوان ترکیبی از فرهنگها ٬دینها و طبقات
ـگوناـگون نمیتوان توسط یک دیکتاتوری یکپارچه چه از نوع شاه یا خمینی حکومت کرد .تنها حکومت
موفق ٬یک جمهوری لیبرال آزادیخواه غیرروحانی است که آزادی و تنوع را برای تمام اقشار ملت دنبال
ـکند .این چیزی است که بختیار ارائه میکند و تا اینجا معیارهایش را سراپا نگهداشته است و اینک منتظر
است ببیند چه کسی جانب او را خواهد گرفت .بختیار کامًال احتمال یا مطلوبیت برقراری مجدد سلطنت را
رد میکند.
8ــ در حال حاضر ...بختیار صاحب هیچ تشکیالتی نیست .وی تمایل خود را به حکومت کردن اعالم
ـکرده و با کمک همکارانی چون اس.دی .استی سعی دارد جلب حمایت ایرانیان با نفوذ را توسعه بخشد.
امیر پرویز در لندن برای بختیار کار میکند .اس .دی .استی اظهار میدارد ٬آنها در تالش کسب حمایت٬
دائمًا با حمایت ٬دائمًا با ایران تماس تلفنی دارند .آنها تقاضای کمک مالی میکنند ٬اما تا این زمان اـکثر
ـکمکها مختصر بودهاند و وضع مالی خراب است .بختیار هیچ سرمایه شخصی ندارد .بختیار هیچ رابطه
سیاسی با حکومتهای خارجی منجمله حکومت فرانسه ندارد.وی در رابطه باامنیت شخصی خود با پلیس
فرانسه سروکار دارد ٬اما همین و بس .جبهه ملی دیگر به عنوان یک تشکیالت وجود خارجی ندارد و
بختیار به عنوان وسیله انتقال به قدرت سعی درتجدید حیات آن ندارد .او به پایگاه قدرتی بسیاروسیعتر از
آنچه توسط جبهه ملی فراهم میشود ٬احساس نیاز میکند.
9ــ بختیار هیچگونه امکان کار با رژیم فعلی را پیش بینی نمیکند .بازرگان دوست او است ٬اما بختیار
او را ضعیف و بی اراده و آلت دست خمینی که فاقد صالحیت برای حفظ منافع ایران است به حساب
میآورد .اختالف فکری عمده بین آنها این است که بازرگان عمیقًا مذهبی است و بدین خاطر به طرح
جمهوری اسالمی عقیده دارد ٬در حالی که بختیار فکر میکند ٬ایران باید یک جمهوری دنیوی )غـیر
مذهبی( داشته باشد .بر اساس این فرضیه که رأیگیری آزاد نیست ٬بختیار در رفراندوم قانون اساسی و
متعاقب آن انتخابات مجلس شرکت نخواهد کرد .در مورد کوششهای سفیر انتظام مبنی بر ترغیب ایرانیان
به بازگشت به ایران اس.دی .استی تردید داشت کسی که قبل ازانقالب شغل مهمی داشته ٬به کشور برگردد.
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10ـ بختیار به دالیلی که قبًال ذـکر شد معتقد است که رژیم خمینی نمیتواند ٬پایدار بماند .به مرور که
ضعیف میشود یک نفر به ”تحول نیروها“ جهت سرنگونی رژیم اقدام خواهد کرد و این عامل یا روسها
خواهند بود یا غرب و رژیمی که سرکار میآید ٬توسط دولتهایی که کودتا را باعث شدهاند ٬شکل داده
خواهد شد .بختیار بر این اعتقاد است که ایاالت متحده ٬دولت آلمان فدرال ٬انگلیس ٬فرانسه و ژاپن منافع
مشترک در ایران دارند و باید یک طرح مشترک جهت حفاظت از منافع خود در آنجا بریزند .ایاالت
متحده باید در تبیین اهداف و مقاصد طرح رهبری داشته باشد ٬اما انگلیسها )ـکه ایران را خیلی بهتر از
آمریکاییها درک میکنند( باید طرح را اجرا کنند .به گفته اس.دی.استی قشقاییها بهترین ابزار اجرای این
تحول الزم نیروها میباشند .االۤن ناصر قشقایی در ایاالت متحده به دنبال چراغ سبز آمریکا است که آیا
دولت ایاالت متحده از قیام قشقاییها حمایت میکند یا نه.
اس.دی .استی اخیرًا در ایاالت متحده بوده و در آنجا از طریق بیل میلر )عضو کمیته خارجی سنا؟( به
دنبال حمایت دولت آمریکا از بختیار بود.اس.دی .استی فکر میکند ٬دولت ایاالت متحده باید باامتناع از
دادن مواد غذایی و وسایل نظامی و کمکهای فنی و با اقدام به فعالیت وسیع در جهت تبلیغ کوتاهیهایی که
در زمینه حقوق بشر در ایران روی میدهند ٬رژیم ایران را تضعیف کند .اس.دی .استی اعتقاد دارد که
دولت آمریکا باید از دوستانش در ارتش ٬تجارت ٬قبایل و غیره بخواهد که از بختیار حمایت کنند تا بدین
ترتیب به بهبود و تغییر اوضاع کمک فراوانی کرده باشد.
11ـ آنچه در باال آمد علیرغم نمونه خمینی منعکس کننده این دید ایرانیان است که قدرتهای خارجی
ایران را کنترل میکنند و تغییر اوضاع فقط از طریق همکاری با این قدرتها امکانپذیر است .اس.دی.استی
با نگرانی پرسید آیا گزارشهای مطبوعات مبنی براینکه سیا عمًال از بین رفته ٬صحت دارند یا نه و مجددًا به
وی اطمینان داده شد که نظری مخالف آن را خواهد شنید .وی احساس میکند که فقط کارمندان سیا ایران
را درک میکنند و تنها تشکیالت دولتی شایسته ارتباط ٬همان سیا است .احاطه نظر سیا بر اوضاع ٬که در
این واقعیت که توانسته بودیم او را پیدا کنیم معلوم شده بود ٬او را شدیدًا تحت تأثیر قرار داد .او قادر نبود
حدس بزند که ما چگونه جای او را پیدا کرده بودیم.
12ـ نظریه.اس .دی .استی از اینکه پس از مدت مدیدی دوباره با وی تماس گرفته شده ٬شادمان و
دلگرم بود واحساس میکرد صرف این ارتباط ٬عالمت تغییرمشی بود .به هر حال وی اصًال کمی مأیوس و
افسرده بود و ما در اینکه واقعًا معتقد باشد بختیار دوباره به قدرت خواهد رسید ٬تردید داریم .این مثال٬
عدم هماهنگی بین رهبران ایرانی جناح مخالف را که دیدهای مشابه هم دارند ٬نشان میدهد .مأمور
مربوطه قرارگاه پاریس یک خبرنامه به زبان فرانسه به نام ”ایران آزاد“ که ناشرانش نامشخصند به ـگیونیون
نشان داد .ـگیونیون با زیر نظر داشتن اس.دی.استی خبرنامه را خواند .طرز تلقی اس.دی استی تقریبًا دقیقًا
با نظریات خبرنامه مطابقت داشت .در پایان مالقات اس.دی .استی و ـگیونیون ٬خبرنامه به وی نشان داده
شد و سؤال شد که آیا خبرنامه نوشته او بود .او هرگز از آن خبری نشنیده بود و از گرداننده آن اطالعی
نداشت .وی به بختیار تلفن کرد تا ببیند او میداند یا نه ٬بختیار با اینکه نمیدانست حدس زد که تهیه کننده
آن ممکن است بیژن نهاوندی رئیس سابق دانشگاه تهران و مشاور شهبانو باشد.
13ـ بااس.دی.استی در مورد امکان ارتباط در آینده صحبت شد .فعالیتها و جای او طی دو یا سه ماه
آینده به قابلیت بقای جنبش بختیاربستگی خواهدداشت ٬اـگر ...هواخواهان و حمایت به دست آورد ٬اـکثر
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اوقات را در پاریس همراه بختیار خواهد بود .اـگر حرکتی که بختیار شروع کرده به شکست انجامد ٬وی در
منزل خود واقع در کان خواهد بود .تلفن منزل ـگیونیون به اس.دی .استی داده شـد وی تـلفن خـود
13ـ18ـ 90تکرار میشود 13ـ18ـ 90در کان را داد همچنین شماره تلفن محل اقامت بختیار تکرار
میشود 62ـ92ـ 548جایی که در پاریس میتوان او راپیدا کرد .احتماًال در خالل چند هفته آینده دوباره
با اس .دی .استی تماس گرفته میشود تا مشخص شود آیا بختیار در راه انداختن یک جنبش معتبر موفق
شده است یا نه.
14ـ پرونده 212149ـ 201تا  20شهریور  1378در بایگانی ضبط شود .توضیح سیستم انتشار
سری
پیامها .رونوشت به موجب ...برای تهران مخابره شد.
سند شماره )(12

سری  23شهریور  58اعضاء
به :رئیس رونوشت برای ژنو ٬تهران
از :پاریس 12390
هشدار :شامل منابع و شیوههای اطالعاتی است .حساس اس .دی .آپ بیت
عطف به :پاریس 10828
1ـ اخیرًا ـکرامس از طریق پست نشریهای به نام ”ایران آزاد“ که به فرانسوی نوشته شده بود ٬دریافت
نمود )نسخهای از آن با محمولههای شماره 562895و TM 562894ارسال میشود(.
پاـکت آن نشانی بازگشت )فرستنده( نداشت ٬فقط نام اس .دی .آپ بیت روی آن بود .با تصور اینکه
اس .دی .آپ بیت شاید با بختیار تماس دارد )در حقیقت ابتدا فکر کردیم که این احتماًال نشریه بختیار
است( ٬قرارگاه تصمیم گرفت دوباره با اس.دی.آپ بیت تماس بگیرد .این کار توسط ـکرامس صورت
پذیرفت و در  21شهریور یک مالقات یک ساعت و نیمه انجام گرفت.
2ـ اوًال موقعیت شخصی اس.دی .آپ بیت ٬وی رسمًا از دولت فعلی ایران جدا شده است و هنگامی که
از ریاست ستاد ارتش دستور یافت بازگردد ٬امتناع ورزید .در نتیجه سفیر ایران پای او را از دفترش کوتاه
ـکرده و دستور داده آپارتمان خود را تخلیه کند و اتومبیل را بازگرداند چون هر دو از اموال سفارتخانه
میباشند.اس.دی.آپ بیت تا به امروز از نقل مکان خودداری کرده و به ـکرامس گفت قصددارد یک وکیل
بگیرد و طی کردن مراحل قانونی تا حل و فصل قضیه به احتمال زیاد یک سال یا بیشتر طول خواهدکشید.
وی قصد دارد اتومبیل را تحویل دهد .اس.دی .آپ بیت با آنکه موقعیت دیپلماتیکش را از دست داده٬
موفق میشود در بسیاری از فعالیتهای دیپلماتیک نظامی که هنوز دعوتنامههای آنها به خانهاش ارسال
میشوند حضور یابد .برای مثال ٬در 21شهریور وی و همسرش دریک ضیافت که به افتخاروابسته نظامم
جدیدیوگسالوی برگزار شده بود شرکت کردند .ـکرامس ملتفت شد که رئیس دفترپروتکل نظامی استقبال
سردی ازاو به عمل آورد ٬اما سایردیپلماتها ظاهرًا از گفتگو با وی لذت میبردند .اواذعان داشت که تأمین
مالی مشکل بزرگی است .اـگرچه وی از آپارتمان نقل مکان نمیکند ٬ولی باید اجاره خانه را بپردازد٬
اتومبیل جدید باید بخرد و چنان که گفت دوستانش که در شش ماه گذشته به او مدد رساندهاند ٬شاید از
قرض دادن به او خسته شده باشند .دو فرزند وی همچنان به یک مدرسه خصوصی فرانسوی میروند ٬اما
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به پرداخت شهریه نیستند1.

در حال حاضر مجبور
3ـ اس .دی .آپ بیت به ـکرامس گفت که در یک گروه تبعیدی ایرانی مشغولیت سنگینی دارد .این گروه
با آنکه هنوز با بختیار در تماس نیست ٬ممکن است عاقبت با او تماس بگیرد .این گروه مقداری کمک مالی
دریافت داشت که برای انتشار اولین شماره ”ایران آزاد“ به فرانسه )نشریهای در هشت صفحه ٬با کاغذ
خوب ٬اما هیچ نام یا نشانی ندارد و تمام مقاالت فاقد امضاء میباشند( کفایت میکند و برای انتشار دومین
شماره آن در آتیه نزدیک ٬که به گفته اس.دی .آپ بیت به فرانسه ٬انگلیسی و فارسی خواهد بود کافی
است .این شماره حاوی یک سرمقاله خواهد بود که اس.دی .آپ بیت نوشته وخطاب به ارتش ایران است
و سوگند وفاداری را که به ایران نه خمینی یاد کردهاند ٬خاطرنشان میکند .به عالوه کاستهایی برای افراد
منتخبی به ایران فرستاده خواهد شد .این گروه در  19شهریور نیز به حمایت از کردها تظاهراتی در جلو
ـکنسولگری ایران داشت.
4ـ اس .دی .آپ بیت افزود که گروهش فعال است و حتی قبل از اولین کنفرانس مطبوعاتی بختیار در
چند ماه پیش ٬مشغول تشکیالت دادن به خود بود .این گروه رابطهای خوبی نیز در ایران دارد و با افراد
منتخبی در ایران من جمله تعدادی از کردها در تماس روزانه میباشد .اس.دی .آپ بیت فکر میکرد که
بختیار از حمایت فراوانی در ایران برخوردار نیست و همین حمایت فعلی فقط از جانب بخشهایی از طبقه
متوسط و طبقه باال تأمین میشود که با سقوط شاه بیشترین خسارت را تحمل کردند ٬اما بین طبقات کارگر
و ارتش ایران کم طرفداردارد .عقیده اس.دی.آپ بیت و گروهش این است که رژیم خمینی نمیتواند دوام
بیاورد و در این مورد با بختیار هم عقیدهاند .برای آنکه یک ائتالف چپی جای این رژیم را نگیرد ٬دو چیز
باید صورت پذیرد .ارتش باید از یک حرکت مورد حمایت غرب پشتیبانی کند )درباره اینکه چه کسی این
حرکت را رهبری کند اس .دی .آپ بیت ابهام داشت ٬اما با ”شکسته نفسی معمول خود افزود که خوشحال
خواهد شد که نخستوزیرشود( حمایت دولت آمریکا ازچنین حرکتی اساسی است .این حمایت نه تنها با
ـکمک مادی بلکه با تقلیل روابط با رژیم فعلی ایران باید باشد.اس.دی.آپ بیت گفت که گروهش بازگشت
شاه را در نظر ندارد ٬اما اعاده سلطنت توسط یکی از پسران شاه را مردود نمیشمرد.
ـگروه مذکور با شاه تماس گرفته ٬اما هنوز جواب مستقیمی دریافت نداشته است .معذالک ٬اس.دی.
آپ بیت و سایرین در 23تیر با زاهدی سفیرپیشین تماس گرفتند و زاهدی به طور ضمنی این گروه راتأیید
ـکرد.
5ــ هنگامی که ـکرامس این مسئله را مطرح کرد که آیااس.دی .آپ بیت یا گروهش با شورویها تماس
دارند ٬اس .دی .آپ بیت جواب داد که او و گروهش کامًال ضد کمونیست میباشند و هیچ قصد ندارند که
خواستار کمک از شوروی شوند .اس.دی .آپ بیت افزود که در چندین مورد وابسته نظامی شوروی
)ژنرال ـکاپالکین( او را به صرف شام دعوت کرده بود ٬اما او هیچگاه نپذیرفته است .با اینحال به دنبال رد
دعوت ـکاپالکین وابسته نظامی چکسلواـکی )سرهنگ و لراخ( و وابسته نظامی لهستان )سرهنگ دوم
دونای( او را دعوت کردهاند و با هم شام خوردهاند .هر دوی این آقایان میخواستند درباره اوضاع ایران
ـگفتگو کنند ٬اما )اـگر بتوان حرف اس .دی .آپ بیت را باور کرد( برای هیچگونه همکاری اصرار نکردند.
6ـ در خالل مالقات ٬ـکرامس تأـکید کرد که تماس وی با اس.دی .آپ بیت به هیچ وجه نباید معادل
1ـ تا به اینجا مشخص میشود که اس.دی .آپ بیت وابسته نظامی سفارت شاهنشاهی در پاریس بوده است.
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حمایت دولت آمریکافرض شود ٬و ـکرامس به عنوان یک مأموراطالعاتی که شغلش فقط جمعآوری خبر
برای انتقال به مراتب باالتر است با او تماس دارد .ـکرامس دوباره )چنانکه در چندین مورد گذشته انجام
دادهایم( گفت که برای حسن اطالع دولت آمریکا ٬خبرهای دقیقی درباره اینکه چه کسانی ٬چه چیزی در
ـکجا و کی انجام دادند الزم میباشد و هر چه کمتر ازاینها قابل قبول نیست .به عالوه اـگراس.دی .آپ بیت
حاضر نیست که اوًال چنین خبرهایی بدهد و ثانیًا ٬تماسهای ما را محرمانه نگاه دارد ٬مالقات مجددی
صورت نخواهد پذیرفت .ـکرامس گفت اـگر قرار است این مالقاتها را ادامه دهیم ٬اس .دی .آپ بیت باید
نامهای ٬مقامها ٬سازمانها و غیره را در اختیار بگذارد .نامهای ایرانیانی که با آنها در داخل کشور تماس
دارند )محسوس بود که اس.دی.آپ بیت فوراً از این یکی جا خورد( و سایر خبرهای با ارزش نیز در این
زمره میباشند.
7ـ حاال ٬ما در عوض باید چه کنیم؟ اس.دی.آپبیت اعتراف کرد که از لحاظ مالی قدری در مضیقه
است )پاراـگراف  4را مالحظه کنید( .ـکرامس جواب داد با آنکه بدون تصویب هر گونه کمک مالی توسط
ستاد مرکزی ٬خودش نمیتواند قولی را به عهده بگیرد ٬ولی احتماًال میتوانیم به تفاهم برسیم .ابتدا اس.
دی .آپ بیت با یک لحن معمولی گفت که او قابل خرید نیست )وی اضافه کرد که قبًال از قبول پیشنهاد
ـکمک ـکرامس امتناع کرده بود( .اما برای ـکرامس آشکار بود که اـگر پیشنهاد پرداخت مبلغی داده شود ٬او
قبول خواهد کرد .تنها مشکلی که پیش بینی میکنیم ٬این است که اس.دی .آپ بیت با تجمل پسندی خود٬
ممکن است دست خود را پایین نگیرد .قطعًا اـگر او فکر کند که ما سطح زندگی فعلی او را تأمین خواهیم
ـکرد ٬هر مبلغی که پیشنهاد کنیم ٬او ناامید خواهد شد.
8ــ در ذیل توصیه قرارگاه میآید و خواستار نظریات ستاد و تصویب نهایی میباشیم .اـگر به ادامه
تماس با گروههای تبعیدی و خصوصًا گروهی که اس .دی .آپ بیت با آن مراوده دارد ٬عالقهای باشد ما
قصد داریم به اس .دی .آپ بیت پیشنهاد کنیم برای یک دوره آزمایش شش ماهه هر ماه  2500فرانک
)حدود  600دالر(پرداخت شود تا در آخر آن دوره دوباره مذاـکره گردد .اـگر به نظر اس.دی .آپ بیت این
مبلغ خیلی کم بود ٬بابت مدتی که با ما گذرانده تشکر خواهیم کرد و میرویم .لطفًا تا  29شهریور جواب
خود را اطالع دهید.
تمامًا سری
9ـ پرونده959108 :ـ 201تا تاریخ  22شهریور  78در بایگانی ضبط شود.
سری

سند شماره )(13

سری  29شهریور  58اعضاء
به :پاریس رونوشت برای ژنو ٬تهران

از :رئیس 517483
عطف به :پاریس 12390
1ـ به نظر ما پوشش خبری کافی از فعالیتهای مخالفین تبعیدی ایران در اروپا در حل شکلگیری است
و اس .دی .آپ بیت ) 1 /الف (1 /تاـکنون در طرحریزی عملیاتی ...نکرده است.
لذاعالقهای به مقدمات عقد قرارداد با الف  1 /حول این هدف نداریم .از کوششهای ـکرامس تقدیر میکنیم
و میل داریم که تماسهای گاه به گاه با او حفظ شود ٬به نحوی که الف  1 /امکان یابد هر خبری را که
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میخواهد ٬به ما برساند.
2ـ برای اطالع شما :اویسی به مأموران ستاد مرکزی اطالع داده طی مسافرتی که میخواهد در چند
هفته دیگر به پاریس کند ٬قصد دارد با اس .دی .روف  1 /و الف  1 /مالقات کند.
تمامًا سری
3ـ پرونده 959108 :ـ  201تا تاریخ شهریور  78در بایگانی ضبط شود.
سری

سند شماره )(14

سری  19مرداد  58اعضاء
از :رئیس 493038به :با حق تقدم به لندن رونوشت برای تهران٬پاریس ٬بخش خبرگیری داخلی  /ستاد
هشدار :شامل منابع و شیوههای اطالعاتی است جی .ان سایت ٬جی .ان .گراف
1ـ منبع بخش خبرگیری داخلی اطالع داده است ٬که تیمسار )بازنشسته( ایرانی حسن طـوفانیان
دستیار بلند پایه سابق شاه و وزیر صنایع دفاعی در حال حاضر در لندن است و در آنجا در جلسه سران
نظامی ایرانی که برای سرنگونی دولت فعلی ایران طرحریزی میکنند ٬شرکت دارد .قرارگاه به یاد دارد که
اس .دی .پریتکست  1 /از جلسه  17مرداد تبعیدیهای ایرانی اروپا در لندن به آدلسیک خبر داده بود.
معنای ضمنی آن این بود که حضور دوباره نخستوزیر پیشین شاپور بختیار در پـاریس فـعالیتهای
تشکیالتی در اروپا را به تحرک واداشته است.
2ـ منبعی دیگر به نام اس دی بیتل  1 /در  17مرداد به لندن مسافرت نمود ٬تا احتماًال در همین جلسه
شرکت کند .اس دی بیتل  1 /گفت که در جریان یک اقدام برای تشکل دادن به قاطبه ایرانیان علیه خمینی٬
او با تبعیدیان مختلف اروپایی مالقات خواهد داشت و در بین شرکتکنندگان متعدد آن علی امـینی٬
نخستوزیر پیشین و مهدی میر حسینی سرتیپ نیروی هوایی حضور دارند .این گروه مشغول طرحریزی
برای مالقات با بختیار در حوالی 21ـ 19مرداد  1358بودند.
3ـ موجب امتنان خواهد بود اـگر برای کسب اطالعات بیشتر درباره ادعای مالقات تبعیدیهای ایرانی و
همچنین تأیید حضور طوفانیان در انگلستان از سازمان اطالعاتی انگلستان تحقیق شود.
تمامًا سری
4ـ بدون پرونده .تا تاریخ  19مرداد  78در بایگانی ضبط شود.
سری

سند شماره )(15

سری  9شهریور  58اعضاء
به :رئیس رونوشت برای پاریس ٬تهران
از :لندن 17282
هشدار :شامل منابع و شیوههای اطالعاتی است .اس .دی .فیس
عطف به :لندن 17051
1ـ در  9شهریور ٬اس .دی .فیس  1 /گزارش داد که او پی برده رئیس تشکیالت بختیار در لندن یک
ژنرال دو ستاره به نام نصیر جهانبانی است .اس.دی .فیس  1 /میگوید که جهانبانی توسط ”ـگروه هتل“ به
اصطالح او که در تلگرام مرجع به آن اشاره شده ٬به عنوان ”رئیس انتخاب شد“.
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2ـ به گفته همان منابع ٬تشکیالت بختیار در سوئد ٬آلمان ٬سوئیس و انگلستان و فرانسه در حال دایر
شدن میباشند .مسئله پول در حال حاضر اشکال اصلی میباشد .یک حساب بانکی در پاریس افتتاح
شده و درخواستی ازثروتمندان ایرانی برای اعانه به عمل آمده است .منابع ”هتل“ اس.دی .فیس  1 /به او
ـگفتهاند که زاهدی سفیر پیشین )ایران( در واشنگتن نزد شاه رفته و از او درخواست ...اعانه کرده است .به
طوری که گزارش شده ٬شاه از پرداخت هرگونه اعانه خودداری ورزید.
3ـ در نتیجه مسئله کمبود پول ٬اعالن دولت در تبعید توسط بختیار به تعویق افتاده و منابعی آماده
میباشند که این اعالن را با تبلیغات و اعالنات مناسب تقویت کنند .به همین دلیل ...لندن که در تلگرام
مرجع از آن گزارش شد ٬به تعویق افتاده است .به هرحال سخنرانیهای معمول هاید پارک در یکشنبهها
برقرار خواهد بود) .جهانبانی در ...مرداد در این سخنرانیها شرکت کرد (.اس .دی .فیس  1 /همچنین
شایعات )شناخته نشدهای( شنیده که مخالفین رژیم فعلی ایران درباره ”حمله“ به سفارت ایران در اینجا
صحبت میکنند .چنین صحبتهایی بین افرادی که تازه درگیر فعالیتهای تشکیالتی شدهاند یک امر منطقی
به نظر میرسد.
4ـ علیرغم اشکال پولی٬تشکیالت اینجا یک برنامه خیریه در سطح کوچکی آغاز کرده است .یکی از
اعضای گروه هتل از اس .دی .فیس  1 /پرسید ٬آیا خودش هیچ ایرانی را که به پول احتیاج داشته باشد
)ادامه سند به دست نیامده(
میشناسد .رابط میگوید که این گروه میتواند ...تهیه کند.
سند شماره )(16

سری  8آبان  58اعضاء
به :با حق تقدم به لندن رونوشت برای تهران
از :رئیس 542726
هشدار :شامل منابع و شیوههای اطالعاتی است .اس .دی .فیس ٬جی .ان .سایت
عطف به :الف .لندن  ٬18960ب .لندن 19113
1ـ با توجه به تداوم احتیاج به نظارت داشتن بر فعالیتهای تبعیدیها ٬با پیشنهاد قرارگاه مبنی بر ابقای
اس .دی .فیس  1 /با مستمری ماهانه  150پوند استرلینگ تا پایان ژانویه  1980موافقت میشود.
2ـ چون عملیات درابتدا فقط مستلزم نظارت از نزدیک بوده بافقدان سابقه ویادداشت ٬ـکیلتایگر فکر
میکند رئیس هیئت نمایندگی )سفیر آمریکاـ م( احتماًال در جریان گذاشته نشده است .تصمیم اینکه آیا
حاال به رئیس هیئت نمایندگی خبر داده شود یا نه را به تشخیص خود قرارگاه واـگذار میکنیم.
تمامًا سری
3ـ پرونده077924 :ـ 201تا تاریخ  8آبان  78در بایگانی ضبط شود.
سری

سند شماره )(17

سری  14شهریور  58اعضاء
به :رئیس رونوشت برای تهران

از :لندن 17389
هشدار :شامل منابع و شیوههای اطالعاتی است .اس .دی .پریتکست
1ـ در  13شهریور آدلسیک از اس .دی.پریتکست  1 /سؤال کرد درباره تشکیل یک جنبش طرفدار
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بختیار چه شنیده است .اس .دی .پریتکست  1 /گفت هر کار تشکیالتی که صورت گرفته باشد ٬به دست
معین زاده و چند نفردیگر بوده است .آنها تمام وقت خود را صرف تشکل دادن به ایرانیان جوان در بریتانیا
ـکرده بودند .اس.دی.پریتکست  1 /گفت که فقدان مالی مانع کار آنها شده است.او گفت که تا به امروز هیچ
آدم کله گندهای جلو نیامده بود تا خود را در صف بختیار اعالم کند ٬یا اینکه آشکارا از وی حمایت نماید.
2ـ اس.دی.پریتکست  1 /گفت که تا به حال تمام فعالیتهایی که در حمایت از بختیار صورت گرفتهاند
ذاتاً تبلیغاتی بوده و به طور چشمگیری مؤثر یا وسیع نبودهاند .او فکر میکرد که اـگر وسایل کار فراهم
باشد ٬بختیار میتواند تشکیالتی را برپا کند ٬زیرا او به عنوان یک فرد سازمانده خوب شهرتی دارد .اس.
دی.پریتکست  1 /نتوانست نظر بدهد که آیا وجود نداشتن فعالیتهای تشکیالتی مؤثر درانگلستان به دلیل
فقدان مالی بود یا بیتفاوتی قاطبه ایرانی.
3ـ در رابطه با ارتش .اس .دی .پریتکست  1 /گفت که فکر میکند ارتش ایران آنقدر زیردست مالها
قرار دارد که نمیتواندکودتایی را علیه پاسداران سازمان دهد .او شنیده که مدنی قرار است از خوزستان به
تهران انتقال داده شود ٬چون اینکه هم استاندار و هم فرمانده نظامی باشد به او امکان میدهد در صورتیکه
خواست پایگاه مؤثری برای اقدام علیه دولت در دست داشته باشد .اس .دی.پریتکست  1 /فکر نمیکرد
ـکه مدنی مشغول کاری باشد ٬این فقط مسئله اقدام احتیاطی دولت بود.
4ـ اس .دی .پریتکست  1 /گفت که با افراد زیادی مالقات میکند و فقط پریتکست  1 /گوش به
حرفهای آنها میدهد در رابطه با اوجگیری ناـگهانی بختیار او قطعًا خود را کنار نگه داشته است .او با
استفاده از مالحظاتش گفت اـگر بختیار حمایت اطرافیان سابقشاه و دیگران را قبول کند ٬مرتکب یک
اشتباه تاـکتیکی شده ٬چون شاه هنوز بسیار مورد تنفر اـکثر ایرانیان قرار دارد و اینکه بختیار حمایت این
طرف را قبول کند ٬اشتباه خواهد بود.
5ــ در  11شهریور آدلسیک وـکیلتایگر برای تماشای تظاهراتی که به طرفداری از بختیار صورت
میگرفت ٬به هاید پارک رفتند .به گفته اس .دی .پریتسک  1 /حدود  3000نفر در تظاهرات شرکت
داشتند .آدلسیک و ـکیلتایگر تخمین زدند که تعداد جمعیت ممکن است به یک هزار نفر برسد .اـکثریت آن
جمع بیشور و هیجان به نظرمیرسیدند.نقطه اوج آن بعداز ظهر زمانی فرارسید که یک زن جوان به محل
سخنرانی باال برده شد و همه جور بد و بیراه به خمینی نثار کرد .زنی در میان جمع فریاد برآورد که خمینی
جاسوس آمریکا نیز هست) .از مشاهداتی که آدلسیک وـکیلتایگر از جمعیت داشتند ٬صحت اظهارات
فوق یاد شده اس .دی .پریتکست  1 /تأیید شد(.
سری
6ـ پرونده 215177ـ 201تا تاریخ  14شهریور  78در بایگانی ضبط شود.
سند شماره )(18

سری  28شهریور  58اعضاء
به :رئیس رونوشت برای ژنو ٬زوریخ ٬تهران ٬پاریس
از :برن 39543
هشدار :شامل منابع و شیوههای اطالعاتی است .آی .ان .گوت ٬آی .ان .کی
1ـ در ذیل ترجمه گزارش آی .ان .گوت 1شماره  79594مورخ  22شهریور  58میآید که منبع آن
1ـ آی .ان .گوت .احتماًال نام یک سازمان اطالعاتی باید باشد.

اسناد النه جاسوسی آمریکا

 626

”یک مسافر ایرانی در اروپا“ و تاریخ خبر آن مرداد  /شهریور  58ذـکر شده است و ممکن است از لحاظ
عملیاتی مورد توجه ستاد باشد.
”در آخر ماه اوت ایرانیان مختلفی که در دوران شاه مشاغل مختلفی را در اختیار داشتند ٬به طور
انفرادی به اروپا مسافرت کردند تا با دوستان و آشنایان دیدار کنند .در زمره این مسافران رئیس سابق
مدرسه پلیتکنیک و رئیس اداره آب و برق اهواز طی توقف خود در اروپا تماسهای با بختیار وزیر مقیم
پیشین داشتند .رئیس سابق مدرسه پلی تکنیک قطعًا دوباره به ایران بازگشت“.
2ـ پرونده بعدًا تعیین شود .تا تاریخ  28شهریور  78در بایگانی ضبط شود.
توضیح سیستم انتشار پیامها :پیرو تلگرام رئیس  518694رونوشت برای تهران و پاریس مخابره شد.
سری

سند شماره )(19

سری  3مهر  58اعضاء
به :رئیس رونوشت برای تهران

از :پاریس 12714
هشدار :شامل منابع و شیوههای اطالعاتی است .جی .ال .گرناید
عطف به :پاریس 99903
1ـ حسن قاضی یک چپی ایرانی که طی دوران تبعید خود در پاریس یک دفتر معماری در پاریس دایر
ـکرد و سوابق ستاد در مورد او حاـکی از آن بودند که با جنبشهای ناراضی خصوصًا در آمریکای جنوبی
روابطی داشته ٬در حال حاضر در تهران زندگی میکند .مطابق تلگرام مرجع ٬قاضی بـرای گـذرانـدن
تعطیالت و مشاهده اوضاع به تهران رفت ٬اما بعد اقامت خود را تمدید کرد.
2ـ به گفته دوست قاضی به نام پل بالتا خبرنگار روزنامه لوموند ٬قاضی تصمیم گرفته مدت نامعلومی
در تهران بماند ٬چون پسر او که حدود ده سال دارد به زندگی در تهران اصرار میورزد.
بالتا این حرف را دراواخر تیر ماه  1358هنگامی که تعطیالت را در اسپانیا میگذراند به جی .ال .گرناید /
 1اظهار داشت .بالتا گفت که قاضی را در پاریس دید .قاضی برای انجام دادن بعضی امور خود به پاریس
رفته و بعد از چند روز به تهران باز گشته بود.
3ـ بالتا گفت که قاضی ترجیح میدهد در پاریس زندگی کند یاحداقل تااندازهای که تحصیل فرزندش
طول بکشد وامیدوار بود فرزندش را تحت نفوذ قرار دهد تا برای مدرسه به پاریس باز گردد .به هر حال تا
وقتی که پسرش مایل بود درایران باشد قاضی میخواهد نزداو بماند .اـگر قاضی دوباره به اقامتگاه خود در
پاریس بازگشت ما مطمئن هستیم که جی .ال .گرناید  1 /میتواند تماس با او را تجدید کند ٬اما در حال
حاضر راه دسترسی به قاضی از طریق )قرارگاه( مسدود است.
4ـ پرونده0960213 :ـ 201تا تاریخ  3مهر در بایگانی ضبط شود .توضیح سیستم انتشار پیامها:
سری
مطابق تلگرام رئیس  521225رونوشت به تهران مخابره شد.
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سند شماره )(20

سری  29شهریور  58اعضاء
به :رئیس رونوشت تهران ٬بن

از :پاریس 12539
هشدار :شامل منابع و شیوههای اطالعاتی است ـ اس .دی .جانوس
عطف به الف ـ تهران ) 53878برای بن الزم نیست( ب ـ تهران ) 53855برای بن الزم نیست(
1ـ در  26شهریور اس.دی .جانوس  38 /گفت که به تازگی از ترکیه بازگشته بود .وی در آنجا کمک
ـکرد مدیر کل ساواـک تهران تیمسار پرنیان فر به طور مخفی خارج شود .اس .دی .جانوس  38 /گفت :که
هنوز چند افسر ساواـک در تهران مخفی هستند ٬اما هنوز راه باریکهای که از طریق کردها وجود دارد به
خوبی کار میکند .او قصد دارد در چند هفته بعد سفر دیگری به ترکیه کند.
2ـاس.دی .جانوس  38 /هنوز با همکاران خود که با گروه بختیارمرتبطند تماس نگرفته ٬اما بافردی
به نام طباطبایی که نام اولش مشخص نیست و برادر وکیل بختیار است ٬مالقات کرده است.طباطبایی این
تصور را به اس.دی .جانوس  38 /القا کرد که گروه بختیار درجا میزنند و ”امیدوارند“ کمک چشمگیری
از دولت آمریکا دریافت دارند تا خمینی را سرنگون کنند ٬در غیر این صورت بدون حمایت آمریکا حرکت
بختیار مرده است.
3ـ وضع خانه اس.دی .جانوس  38 /دوباره مرور شد و هنوزمیخواهد هر چه زودتر قضیه را فیصله
دهد .گفت شاید خودش مسئول شرایط فعلی باشد چون او از ما درخواست کردپرداختها را قطع کنیم .البته
امید داشته بود که ما در پاریس بدون گرفتاری ٬مستقیمًا به او پرداخت کنیم .پرستراو توضیح داد که ما با
یک آژانس آمریکایی دیگر سر و کار داریم ونمیخواهیم امنیت او را به خطراندازیم .اس .دی .جانوس /
 38تشکر کرد و قبول کرد بابت مبلغ کلی که هنوز مطابق تلگرام مرجع طلب دارد ٬چک بگیرد .لطفًا چک
را وصول کرده و به پاریس بفرستید .اـگر راهی باشد که بتوانیم به دالر آمریکا پرداخت کنیم ٬او ترجیح
میدهد به جای ریال دالر بگیرد.
 4ـ آیا تهران میتواند لطفًا نام آن کارمند اداری مستشاری را که مسئول این قضیه است ٬پیدا کند تا
اس.دی .جانوس  38 /بتواند به مادر خوانده خود اطالع دهد که تماس بگیرد .او همچنین مایل است نامه
مختصری به آن کارمند اداری نوشته ٬خواستار یک )برگ( حسابرسی نهایی مفصل شود .آیا قرارگاه
میتواند این نامه را )ـکه برای شما خواهیم فرستاد( به کارمند اداری بدهد؟ لطفًا اطالع دهد.
5ــ برای اطالع شما ٬اس.دی .جانوس  38 /گفت که همکار ساواـکی اوسیفاهلل شباب مدیر کل پیشین
اداره چهارم قصد دارد مدت کوتاهی برای یک مسافرت کاری به آمریکا برود .او از اس .دی .جانوس /
 38خواسته او را همراهی کند .اس .دی .جانوس  38 /گفت :این پیشنهاد که ممکن است برای هر دو پر
درآمد باشد ٬او را وسوسه کرده است .اس .دی .جانوس  38 /در ضمن قصد دارد به تیمسار پرنیانفر خبر
دهد که به آلمان غربی سفر کند و آنجا پناهنده شود.
6ـ پرونده 960187ـ 201تا تاریخ  29شهریور  78در بایگانی ضبط شود.
سری
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سند شماره )(21

سری  4مهر  58اعضاء
به :پاریس رونوشت برای تهران ٬بن
از :رئیس  521399به پاریس
هشدار :شامل منابع و شیوههای اطالعاتی است .اس .دی .جانوس
عطف به :پاریس 12539
1ـ بر اساس یک سند ستاد مرکزی به شماره  NITA 26541مورخ 4اردیبهشت  ٬52که خبراخذ شده
از یک منبع قابل اطمینان تحت عنوان تغییرات پرسنلی ساواـک بوده یک سرلشگر به نام قاسم پرویان فر
)پرنیان فر( معاون رئیس اداره سوم ساواـک قرار بوده رئیس ساواـک تهران بشود.فرد مزبور در سال 1347
به عنوان یک سرهنگ مأمور خدمت در ساواـک شد .اولین مقام او معاونت ریاست اداره سوم بود .مشارالیه
پس از مدتی سرلشگر شد و کارمند عادی ساواـک با رتبه اداری  9گردید .یک منبع قابل اطمینان اضافه
میکند که مشارالیه کارمندی فعال ٬دقیق و سخت کوش اما در عین حال یک فرد بیمار ٬تند خو ٬عصبی و
دارای افکار و نظرگاههای قدیمی و دانش کم و سطحی بود.
2ـ کارتهای مربوط به میز )ایران( در ستاد نشان میدهند که فرد مزبور در فروردین سال  54رئیس
اداره ساواـک تهران و عمیقًا درگیر فعالیتهای ضدتروریستی بود.تروریستهای قزوین او را به عنوان هدفی
برای ترور انتخاب کرده بودند .ستاد اطالعات دیگر در دست ندارد.
تمامًا سری
3ـ پرونده960187 .ـ 201تا تاریخ  3مهر  78در بایگانی ضبط شود.
سری

سند شماره )(22

سری  20مرداد  58اعضاء
به :پاریس رونوشت برای تهران

از :رئیس 493295
هشدار :شامل منابع و شیوههای اطالعاتی است .اس .دی .روف
عطف به :پاریس 11450
1ـ برای شهالـکیا )شماره پرونده( 952245ـ 201انتخاب شد .تنها سوابق موجود از گزارشـهای
ـگذشته پاریس اخذ شده بودند .تاریخ و محل تولد :حدود  ٬1322تهران .دبیر دوم سفارت ایران ٬پاریس.
در بخش کنسولی در امور دانشجویان ایرانی کار میکند.
)پاریس  3 78080اردیبهشت  .(57کارمند مطبوعاتی سفارت ایران وبا چندین دیپلمات آمریکایی
آشنایی دارد )پاریس  14 ٬96756اسفند (57
2ـ با طرحریزی قرارگاه که رئوس آن در تلگرام مرجع مشخص شد ٬موافقت میشود.
3ـ پرونده952245 :ـ 201تا تاریخ  19مرداد  78در بایگانی ضبط شود.
تمامًا سری
سری
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سند شماره )(23

سری  20مرداد  58اعضاء
به :پاریس رونوشت برای تهران

از :رئیس 493297
هشدار :شامل منابع و شیوههای اطالعاتی است .اس .دی .روف
عطف به :پاریس 11418
1ـ ضمن آنکه تصمیمگیری درمورد سرنخ مذکور را به تهران واـگذار میکنیم٬تصور میکنیم که پیش از
برقراری تماس در تهران باید شناخت بهتری از دسترسی برادر اس .دی .روف ) 1 /ر  (1 /به اطالعات
دارای اولویت داشته باشیم .به نظر ما بهترین شیوه عمل برای پاریس در این مرحله این است که سعی نماید٬
هنگامی که برادر ر 1 /در آبان ماه به پاریس بازگشت با او مالقات کرده دسترسی او )به اطالعات( را
دانسته ٬و درصورتی که به خبرهای مورد نیاز دسترسی داشت جریان پرورش  /آزمایش او را شروع کرده
تا یک منبع کامًال استخدام شده و آزمایش شده ٬به قرارگاه تهران تحویل گردد.
2ـ در ستاد مرکزی یا تهران سوابقی راجع به هویت مذکور یافت نشد.
3ـ ما همچنان از کوششهای پاریس در رابطه با هدف ایرانی تقدیر میکنیم و بابت برنامه پرورشی
فعاالنهای که دنبال میشود ٬سپاس گزاریم.
تمامًا سری
4ـ پرونده0085145 :ـ 201تا تاریخ  19مرداد  78در بایگانی ضبط شود.
سری

سند شماره )(24

سری  29شهریور  58اعضاء
به :رئیس .رونوشت برای تهران

از :پاریس 12540
هشدار :شامل منابع و شیوههای اطالعاتی است .اس .دی .روف
1ـ در 27شهریور اس.دی .روف  1 /با پرستراو تماس گرفت و درخواست مالقات کرد .در جلسه 28
شهریور ٬اس .دی .روف  1 /گفت که دوست نزدیک و خویشاوندی سپهبد سیاوش بهزادی اـکنون در
پاریس است .بهزادی حدود دو ماه پیش از ایران گریخت و از ترکیه عبور کرد.او اـکنون درپاریس ”مخفی“
است ومیخواهد با سیا مذاـکره کند .اس.دی .روف  1 /بهزادی پرسید آیا ما به صحبت با وی عالقهمندیم.
برای اطالع شما ٬تیمسار بهزادی از طریق مادری با اس .دی .روف  1 /قرابت دارد.
2ـ به عالوه ٬اس.دی .روف  1 /گفت که دختر عمویش شهال کیا در  25شهریور از پاریس عازم تهران
شد.
3ـ تقاضا میشود ستاد مرکزی و قرارگاه تهران سوابق موجود درباره بهزادی همراه با نظر عملیاتی
خود را اعالم فرمایند .به گفته اس .دی .روف  1 /تیمسار بهزادی به انگلیسی و قدری فرانسه تکلم میکند.
در قرارگاه پاریس سوابقی درباره بهزادی یافت نشد.
سری
4ـ پرونده0085145 .ـ .201تا تاریخ  29شهریور  78در بایگانی ضبط شود.
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سند شماره )(25

سری  3مهر  58اعضاء
به :پاریس رونوشت برای تهران

از :رئیس 520403
هشدار :شامل منابع و شیوههای اطالعاتی است .اس .دی .روف
عطف به :پاریس 12540
1ـ تنها سوابقی که در مورد مشارالیه داریم هویت احتمالی ٬سیاوش بهزادی است که در سال  1338به
عنوان افسر رابط )احتماًال بین نیروی و نیروی زمینی و ساواـک( معرفی شده و به درخواست بخش قضایی
نیروی زمینی برای وی کارت شناسایی ساواـک صادر شده است.
2ـ ما مایلیم که از بهزادی اطالعات اخذ کنیم تا به حد کافی جزئیات بیوگرافیک ٬سابقه کاری ٬اندازه
دسترسی به اهداف مورد عالقه و تمایل او به همکاری را بدانیم و بعد امکان یابیم احتیاجات عملیاتی و
اطالعاتی خارجی دقیقتری بدهیم.
تمامًا سری
3ـ پرونده :بعدًا تعیین شود .تا تاریخ  2مهر  78در بایگانی ضبط شود.
سری

سند شماره )(26

سری  13مهر  58تلگرام غیرفوری
به :واشنگتن ـ رونوشت تهران
از :بروکسل  7344؟
موضوع :هشدارـ شامل منابع و شیوههای اطالعاتی است .اطالعاتی اس .دی .پراون
1ـ در مالقات  11مهر اس.دی.پراون 1/خبرهای ذیل را در اختیار گذارد:
الف :همکار پیشین پ 1/در بروکسل به نام امین کاردان که به پاریس مأمور شده به تهران
فرا خوانده شده بود.پ 0001/با کاردان صحبت کرده بود و گفت که این فراخوانی قدری غیر منتظره
بوده ٬اما کاردان فکر میکرد که عاقبت دوباره مأموریت خارج از کشور خواهد گرفت.همسر و فرزندانش
هنوز در اروپا هستند ٬چون بچهها به مدرسه میروند .به گفته پ ٬1/کاردان قصد دارد خانواده خود را در
اروپا گذاشته تا دوباره مأموریت بگیرد.
ب :پ 1/گفت که از دوستان خود شنیده که دولت ایران مشغول اعزام افراد امنیتی به سفارتخانههاست
تا بر فعالیتهای دیپلماتها نظارت داشته باشد .پ1/ـگفت که آنها به سهولت قابل تشخیصند ٬چون اغلب
ریش دارند و در محیط سفارتخانه ناهماهنگ به نظر میرسند .پ 1/نتوانست با اطمینان بگوید که مأمور
امنیتی به بروکسل آمده بود .آیا ستاد هیچ نشانهای دارد از اینکه دولت ایران چنین افرادی را به خارج از
ـکشور فرستاده است؟
ج :شاپور بختیاراقدام به تماس با ایرانیان مقیم بلژیک برای پشتیبانی کرده است )اـگر چه با پ 1/نه(.
پ 1/توضیح داد که بختیار دنبال پول نیست چون از خواهر شاه پول میگیرد٬بلکه خواستار پشتیبانی
معنوی و تشکیالتی است.پ 1/اطالع ندارد ٬طرحهای آتی بختیار چه میباشند.
د :مهدی چمران٬وزیر دفاع جدید ٬روابط دیرینهای با ساف دارد به گفته پ 1/چمران ده سال پیش از
انقالب ......بین اردوگاههای نظامی ساف در خاورمیانه پیش از بازگشت به ایران و بعد از خلع ید از شاه
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ـگذرانده بود .پ 1/او را چپی دانست ٬اما پایگاه قدرت یا مناسبات او با خمینی را.......تشریح کند .پ1/
)ادامه سند به دست نیامده(
برادر چمران مصطفی را نمیشناخت.
سند شماره )(27

سری  20شهریور  58اعضاء
به :رئیس رونوشت برای تهران

از :پاریس 36؟ 12
هشدار :شامل منابع و شیوههای اطالعاتی است .حساس.
عطف به :پاریس 7827؟
1ـ محمد امین کاردان )957081ـ (201رایزن سفارت ایران در پاریس ٬در اواسط شهریور  1358به
طور  PCSعازم تهران شد .از ماه اردیبهشت ـکرامس چند تماس کوتاه با او داشت ٬اما کاردان مایل نبود
ـگفتگوی با محتوایی داشته باشد و از مالقاتهای طوالنی خودداری میورزید .معذالک پیش از عزیمتش
برای خداحافظی با ـکرامس تماس گرفت .او گفت که خانوادهاش باز نخواهند گشت و ”فعًال در بروکسل
میمانند ٬وی از کاردان خواست در صورتی که به پاریس یا پایتخت اروپایی دیگر بازگشت به ـکرامس٬
اطالع دهد.
2ـ پرونده957081 :ـ 201تا تاریخ  20شهریور  78در بایگانی ضبط شود.
تمامًا سری
سری

متن بازجویی کتبی از آهرن )رئیس قرارگاه جاسوسی سیا در ایران(
سند شماره )(28
مخالفین تبعیدی
قرارگاه تهران
در سپتامبر یا اوایل اـکتبر٬اس .دی .راتر 4/گفت که بختیار خواستار کمک وی است .ر 4/گفت که
پیامهایی )تعدادشان مشخص نشد( کتبی و شفاهی دریافت کرده بود .ر 4/فرد یا افرادی را که پیامها را
رساندند معرفی ننمودـ او گفت که بختیار پیشنهاد کمک مالی فوری و نامحدود به وی داده بود .ر 4/گفت
ـکه به پیامهای بختیار جواب نداده بود .ما گفتیم که دالیلی داریم که نشان میدهند جنبش بختیار احتماًال
جنبشی ورشکسته و رو به زوال است ٬ر 4/گفت که او هم تردید دارد بختیار آن منابع مالی را که ادعا
میکند ٬در اختیار داشته باشد.
ستاد و سایر قرارگاهها
 (1احتماًال در ماه سپتامبر با تیمسار جم در لندن تماس مستقیم برقرار شد.این طور تلقی شد که این
مصاحبهای است که فقط برای یک نوبت برگزار میشود و ترتیباتی برای تماسهای آینده مهیا نشد ٬اما این
را با قطعیت در خاطر ندارم .جزئیات اظهارات جم را هم در خاطر ندارم ٬اما فکر میکنم که او گفت که
حداقل در حال حاضر از تعهد به هرگونه ارتباط با بختیارخودداری میورزد .اما یقین ندارم٬که او از خود
به عنوان یک رهبر مخالف احتمالی برای خودش نام برد.
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 (2اس .دی .پیر  1 /را میدانم که بدون اطالع بختیار درباره گروه بختیار گزارش میداده است .فکر
میکنم پ 1 /بود گزارشی داد حاـکی از آنکه تقریبًا ور شکسته است و جنبش وی رو به زوال است .غیر از
مفاد آن تلگرام غیر فوری که دراوایل مارس مشاهده کردم خبردیگری درمورد پ  1 /به خاطرم نمیآید.
 (3اس .دی .اسلیپری  ٬1 /بازرگان لبنانی در پاریس ٬در ماه مرداد یا شهریور گزارش داد که یک
سازمان مخالف در پاریس توسط نمایندگان جبهه ملی ٬مجاهدین ٬فداییان و توده در حال شکلگیری
است .هویت این نمایندگان معرفی نشد .قرار بود که بختیار رئیس کمیته جدید بشود ٬هر چند که هر
سازمان تشکیل دهنده میبایست برنامه خود را دنبال کند )بیشتر از این توضیح داده نشد() .صحت پارهای
از این خبر بعید به نظر میآمد(.
قسمت اول اسناداین پرونده درباره فردی به نام جواد عالمیر است که تالش میکند برای ضد انقالبیون
پاریس و خصوصًا گروهی که خود ایجاد کرده بود ٬حمایت سیا را جلب کند .عالمیر مدتی سخنگوی
شاپور بختیار و نویسنده مقاالت روزنامه لوموند بوده است.
عالمیر را فردی به نام محسن سلیم به سیا معرفی کرده بود و قسمت دوم این پرونده به اسناد مربوط به
وی اختصاص دارد .در این اسناد از سلیم با نام رمز اس.دی .اسلیپری  1 /یادمیشود .او یک وکیل لبنانی
و از شیعیان آن منطقه بوده و در پاریس فعالیت میکرده است .سلیم برای خود در بین گروهی از شیعیان
بیروت و حوالی آن محبوبیتی قائل میشد .و همراه با عالمیر به سیا اطالع میدهند که قصد دارند ٬با ایجاد
همکاری بین طرفداران مورد ادعای سلیم در بیروت و گروه ابداعـی عـالمیر در ایـران یک جـریان
صهیونیستی ٬ضدفلسطینی ٬ضدانقالب اسالمی در این دو منطقه شیعی بر پا کنند .سلیم خود را طرفدار
خط سعد حداد و خواهان پیشبرد مقاصد ناسیونالیستی در لبنان معرفی کرده بود .وی برای سیا مظنون به
همکاری با سازمانهای جاسوسی اسرائیل ٬انگلستان ٬عربستان ٬لبنان و ایران )ساواـک( شناخته شده بود.
در رابطه با همین جریان وی مهدی روحانی دست پرورده دربار شاه را به سیا معرفی میکند و خواستار
مساعدتهای بیشتر سیا به وی میشود ٬تا به عنوان چهره مذهبی این حرکت مطرح گردد .روحانی خودش
در تماس با سیا اظهار میدارد فقط در صورتی به مخالفت علنی با رهبری انقالب اسالمی بر خواهد
خواست که از طرف دولت آمریکا به وی وظیفهای محول گردد.
علیرغم گزافهـگوییهایی که گروه فوق الذکر و سایر گروهها و افرادی که اسناد روابطشان با سیا در این
ـکتاب ارائه شده درباره موقعیت سیاسی خود داشتند ٬آمریکا به خوبی واقف بوده که اینها یارای مقابله با
طوفانی را ندارند که بساط آمریکا در ایران را زیر و رو ساخت .لذا چندان بهایی به اظهارات آنها نمیداد و
جنبه جمع آوری اطالعات از آنها بیشتر برایش مورد توجه بود ٬با این حال امکان استفادههای سیاسی از
آنها برای مشوش ساختن چهره انقالب اسالمی در خارج را از نظر دور نمیداشته ٬چنان که یکی از اسناد
نشان میدهد ٬سیا روزنامه متعلق به گروه عالمیر را مورد بررسی قرار میدهد تا امکان درج مقاالت
تبلیغاتی خصمانه علیه انقالب اسالمی را که توسط سیا تهیه گردیده ٬بسنجد.
در ادامه زمینه چینی این حرکت تبلیغاتی برای خدشهدار کردن وجهه انقالب اسالمی در خارج ٬سیا
ـکوشش میکند روابط خود را با یک روزنامه نگار مقیم پارس تجدید نماید ٬تا از طریق وی اخبار دست
چین شده در مرکز تبلیغات مخفی سیا را در یک نشریه ظاهرًا چپی فرانسه درج نماید .وی خصوصًا از آن
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جهت مورد توجه سیا قرار میگیرد که مقالههایش در رابطه با امور جهان سوم وایران بوده و خودش عالوه
بر آنکه پدری شیعی داشته در پیش ازانقالب در فعالیتهای ضد رژیم شاه در فرانسه مداخله داشت .نام این
روزنامه نگار ـکنیز مراد بوده و در اسناد انتهای این پرونده از وی با نام رمزیو.ان .پولو  1 /یاد شده است ٬تا
آنجا که یکی از اسناد منتشر شده نشان میدهند )ـکتاب خط میانه مقدم مراغهای( ـکنیز مراد یک بار نیز
پیش از انقالب به ایران آمده و مصاحبهای با شریعتمداری داشته بود.
سند شماره )(29

سری  22شهریور  58اعضاء
به :با حق تقدم به رئیس رونوشت برای تهران
از :پاریس 12373
هشدار :شامل منابع و شیوههای اطالعاتی است .حساس .اطالعاتی اس .دی .اسلیپری
عطف به :پاریس ) 12374؟ 471ـ (OFA
1ـ گزارش مرجع را تیمکن از جواد عالمیر ٬سخنگوی شاهپور بختیار در نهار مختصری که اس .دی.
اسلیپری  1 /در دفتر خود در  17شهریور  1358داد به دست آورد .اس .دی .اسلیپری  1 /عالمیر را
دعوت کرده بود با یک مقام عالیرتبه همفکر که سابقه فعالیت در خاورمیانه دارد و امور مربوط به سازمان
ملل و جنبش غیرمتعهدها را برای سفارت پاریس هماهنگ میکند ٬مالقات نماید.
2ـ در خالل نهار ٬اس.دی.اسلیپری  1 /توضیح داد که او خواستار همکاری بین طرفداران شیعه خود
در بیروت و حوالی آن و گروه هماهنگی اشاره شده در تلگرام مرجع است ٬اساس کار هم این است که
فلسطینیها )عرفات( باپشتیبانی سوریها اـکنون بیشترین نفوذ را روی توده بزرگ شیعیان بیکار یا کم حقوق
بیروت و حوالی آن دارند ٬تا به وحدت و ناسیونالیسم لبنان صدمه بزنند .اس .دی .اسلیپری  1 /و عالمیر
فکر میکنند که مقام امنیتی ایران مصطفی شمران )چمران ـ مترجم( که فلسطینی است ٬آلت دست عرفات
میباشد .شمران فرد اصلی در تشکل٬آموزش و جهت دادن به دستگاه امنیتی آیتاهلل خـمینی است.
بنابراین ٬اس .دی .اسلیپری  1 /نتیجه میگیرد که تمام شیعیان باید با یکدیگر علیه این محور خمینی /
ساف در جبههای با حداـکثر وسعت عمل کنند.
3ـ عالمیر به تیمکن گفت که بختیار در فرانسه نیست ٬اما قرار است در هفته حول  19شهریور با
هدایتاهلل متین دفتری از جبهه دموکراتیک ملی مالقات داشته باشد .جداـگانه ٬عـالمیر بـه اس .دی.
اسلیپری  1 /گفت که مالقاتی ترتیب داده خواهد شد تا در آن اس .دی .اسلپری را بتواند درباره همکاری
شیعیان لبنان با بختیار مذاـکره کند.عالمیر به تکمین گفت که بختیار با پاسپورت ایرانی خود که تا بهمن
 1359مهلت دارد مسافرت میکند.
4ـ اس.دی .اسلیپری 1/به طور خصوصی به تیمکن اظهار داشت که چون پسر بختیار یکی از مقامات
امنیتی فرانسه است ٬میتواند به سهولت ترتیبی بدهد ٬هنگامی که بختیار ظاهرًا از کشور خارج شده او را
جایی پنهان کند) .توضیح :اس.دی.اسلیپری 1/نتوانست بیشتر از این موقعیت پسر بختیار را مشخص
ـکند٬اما چنانکه در تلگرام پاریس  11785گزارش شد ٬اس.دی.جانوس 38/گفت که پسر بختیار یک
افسر پلیس در پاریس است و نشریه اـکسپرس مورخ  20مرداد  1358درباره او نوشت که بازرس پلیس
در منطقه  12است.همچنین بنابر پاراـگراف  4پاریس ٬12105یو.ان .ویزیت 1/گزارش داد که پسر وی با
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دستمزد کمتر کار میکند ٬بنابراین جایی در دستگاه پلیس مشغول است اما ما قادرنیستیم محل دقیق آن را
معین کنیم(:
5ــ پرونده0962027 :ـ 201نام عالمیر در فهرست بایگانی ثبت شود.
سری
تا تاریخ  22شهریور  78در بایگانی ضبط شود.
سند شماره )(30

سری  29شهریور  58اعضاء
به :با حق تقدم به رئیس .رونوشت با حق تقدم برای پاریس ٬تهران
از :آتن 60808
هشدار :شامل منابع و شیوههای اطالعاتی است
عطف به :پاریس 12374؟ الف ـ آتن 0؟) 604به پاریس فرستاده نشد  /الزم نبود( ٬ب ـ آتن 40؟ 60
)به تهران فرستاده نشد(
1ـ برای تهران .تلگرام مرجع ب اعالم داشت که شکراهلل خلعتبری )فرد مورد اشاره تلگرام مرجع الف(
موافقت کرده قرارگاه آتن را در جریان خبرهایی که راجع به فعالیتهای ضد خمینی بختیار در پاریس
میشوند ٬قرار دهد .در این تلگرام همچنین اشاره شده بود که جواد عالمیر ٬یک روزنامه نگارایرانی که در
پاریس برای لوموند کار میکند دوست نزدیک مشارالیه و بختیار است و عالمیر در موقعیتی قرار دارد که
فرد مزبور را در جریان فعالیتهای بختیار نگاه دارد.
2ـ در  28شهریور  ٬58مشارالیه دو فقره خبر ذیل را در اختیار ما گذاشت .منبع خبر اول )فقره الف( را
او جواد عالمیر معرفی کرد .او صبح  28شهریور با عالمیر تلفنی صحبت کرد .مشارالیه از معرفی منبع خبر
دوم )فقره ب( امتناع ورزید .او گفت که این خبر را از یک دوست خود در ایران که عضو وزارت خارجه
است گرفته است .این دوست وی اخیرًا به عنوان همراه یکی از مقامات سودانی بازدید کننده به شهر مقدس
قم رفته بود .دوست مشارالیه به این دلیل که عربی تکلم میکند و قرار بود به عنوان مترجم گفتگو با خمینی
خدمت کند ٬برای اسکورت آن مقام سودانی انتخاب شد .مشارالیه فقره ب را طی تماس تلفنی که از
دوستش در تهران در  25شهریور داشت اخذ کرد .وی نتوانست درباره هیچ کدام از دو فقره خبر اظهار نظر
بنماید .او فکر میکند که این اخبار قابل اطمینانند ...نتوانست درباره این اخبار سؤالی بکند چون از تلفن
استفاده میکردند.
3ـ فقره الف ٬عالمیر اظهار داشت که قرار است بازرگان نخستوزیر ایران طی دو سه روز آینده)حدود
 30شهریور یا  1مهر( عوض شود و به جای او یا ابراهیم یزدی )وزیر خارجه( یا احمد بنی صدر )..
سیاستمدار حزب اسالمی( روی کار خواهد آمد .مشارالیه نمیدانست عالمیر چگونه به خبر رسیده بود.
فقره ب ٬در شهر مقدس قم ٬پاسداران اسالمی تحت آموزش تاـکتیکهای چریکی قرار دارند ٬تا در
اقدامات ضد رژیمی در افغانستان از آنها استفاده شود ٬تعداد نامعلومی از پاسداران اسالمی که در قم
آموزش دیدهاند هم اـکنون در افغانستان از نیروهای اسالمی افغان که درگیر جنگ با قوای مخالف هستند٬
پشتیبانی میکنند .راه ورودی به افغانستان که پاسداران اسـالمی ایـرانـی از آن اسـتفاده مـیکنند راه
بلوچستان است .دیدار اخیر نخستوزیر بازرگان از بلوچستان به منظور آـگاهی از واقعیات مشکالت
تحرک پاسداران اسالمی از مرز به افغانستان است.
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4ـ پرونده962640 :ـ 201تا تاریخ  29شهریور  78در بایگانی ضبط شود.

سری

سند شماره )(31

سری  30شهریور  58اعضاء
به :فوری به رئیس ٬رونوشت برای تهران ٬بخش خارجه  /واشنگتن.
از :پاریس 12594
هشدار :شامل منابع و شیوههای اطالعاتی است
عطف به :رئیس 1517075
1ـ جواد عالمیر در  29شهریور به مأمور مربوطه پاریس واس .دی .اسلیپری  1 /گفت کـه بـه
درخواست گروه هماهنگی عالمیر که اـکنون خود را اتحاد ملی میخواند ٬تیمسار تریری علی در 28
شهریور به پاریس آمده بود تا طرحریزی نظامی برای گروه را رهبری کند .عـالمیر تـیمسار جـم را
محبوبترین تیمسار بین نیروهای مسلح و تیمسار علی را محترمترین فرد از لحاظ حـرفهای در بـین
تیمسارهای قدیمی دانست .عالمیر درباره علی توضیح داد که در زمان مصدق رئیس ستاد مشترک بوده٬
بعد سفیر ایران در مادرید شده و از دانشگاههای اروپا و آمریکا درجاتی در حساب و تکنولوژی احراز
ـکرده است.
2ـ از لحاظ عملیاتی برای قرارگاه پاریس سودمند خواهد بود ٬اـگر اس.دی .پیر  1 /بتواند خبر مندرج
در پاراـگراف  1فوق را تأیید و ارتباط علی با بختیار و عالمیر را مشخص کند .عالمیر خود را نفر اصلی
هماهنگ کننده وانمود میکند که سابقه اعتبارش به دوران قدیم مخالفت با شاه باز میگردد ٬بختیار یک
رئیس اسمی است ٬و جم و شریعتمداری کسانی هستند که محبوبیت خود را مدیون عالمیر و سایرین در
بین مخالفین قدیم میباشند.
3ـ مأمور مربوطه پاریس تحت پوشش بخش سیاسی و با نام حقیقی دوبار تاـکنون بـا عـالمیر
مالقاتهایی داشته که اس.دی.اسلیپری 1 /ترتیب داده بود .در مالقات دوم عالمیر به تماس بخش سیاسی
با خمینی در دوران تبعید به نوفل لوشاتو اشاره کرد و آقای وران زیمرمان را اشتباهًا به عنوان رئیس
قرارگاه سیا معرفی نمود .مأمور مربوطه قرارگاه پاریس ادعا کرد که آقای زیمرمان رئیس اوست و توضیح
داد که او رئیس قرارگاه سیا نیست و در عین حال از تماس زیمرمان با خمینی اظهار بیاطالعی کرد.
تاـکنون که ما کنترلی روی آنچه اس .دی .اسلیپری  1 /ممکن است به افراد اصلی )مثل عالمیر و مأمور
مربوطه( بگوید تا آنها را به همکاری با یکدیگر بکشاند٬نداشتهایم .البته نباید به اس .دی .پیر  1 /درباره
تماسهایمان با عالمیر )ـکه ناخواسته بودند و ممکن است ادامه نیابند( چیزی گفته شـود ٬امـا مأمـور
مربوطهای که بعد از مسافرت اطالعات او را استخراج میکند ٬باید به هرگونه نشانه ایـنکه اس .دی.
اسلیپری  1 /از ...اطالع پیدا کرده ...سعی کند بفهمد عالمیر احتماًال درباره آنها چه گفته ٬هشیاری داشته
باشند.
4ـ پرونده962615 :ـ962067٬201ـ 201تا تاریخ  30شهریور  78در بایگانی ضبط شود.
سری

1ـ تلگرام مرجع این سند )رئیس  (517075سند شماره  6و تلگرام مرجع ب سند شماره  31میباشد.
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سند شماره )(32

طبقه بندی گزارش :سری
تاریخ خبر :اوایل مهر 1358
هشدار :شامل منابع و شیوههای اطالعاتی است .غیر قابل رؤیت برای بیگانگان ـ غیر قابل رؤیت برای
پیمانکاران یا مشاوران پیمانکار .پخش و اقتباس خبر تحت نظر تهیه کننده.
منبع :1یک بازرگان شیعه غیر ایرانی در خارج که حد اطمینان به وی معین نگردیده است .او با یک عضو
حرکت مخالفین ایرانی صحبت کرد.
موضوع :تماس و فعالیتهای حرکت مخالفین ایرانی در فرانسه
خالصه :گروه هماهنگی پاریس مخالفین ایرانی تحت رهبری اسمی نخستوزیر سابق بختیار نام
اتحاد ملی را برای خود اختیار کرده است .آنها یک نشریه فارسی به نام نامه به طور هفتگی در پاریس
منتشر میکنند ٬آنها از رئیس سابق ستاد مشترک نیروی زمینی ایران تیمسار تریری علی خواستهاند که
طراح نظامی اصلی آنها باشد و از حمایت چندین آیتاهلل در ایران برخوردارند .آنها با ...کارکنان رادیو
تلویزیون ملی ایران تماس نزدیک دارند و گاهی توانستهاند سخنرانیهای خمینی را قطع کنند .آنها قصد
دارند خرابکاری در برنامههای سیاسی و مذهبی را به طور گاه و بیگاه ادامه دهند .اتحاد ملی از مقصد
مردم فلسطین یعنی کسب حق تعیین آینده خود حمایت میکند و جدای از بختیار با خود مختاری برای
ملیتهای اقلیت ایرانی موافقت دارد .اتحاد ملی امیدوار است که نخستوزیر فعلی ایران مهدی بازرگان
استعفا کند و مدتی بعد به عنوان کاندیدای آنها برای ریاست یک دولت موقت پس از برکناری خمینی باز
ـگردد .آنها با یک مقام شوروی در پاریس تماسی داشتند ٬اما اقدام آنها به کسب حمایت حزب توده به
جایی نرسید) .پایان خالصه(.
1ـ گروه هماهنگی مخالفین ایرانی که اسمًا تحت رهبری نخستوزیر پیشین شاهپور بختیار قرار دارد
و متشکل از اعضای جبهه ملی ٬جبهه دموکراتیک ملی ٬مجاهدین وفداییان خلق ایران میباشد ٬نام اتحاد
ملی را برای خود اختیار کرده است .آنها یک نشریه فارسی زبان هفتگی به نام ”نامه“ دارند که سردبیر آن
الف .البیگه است .یکی از مدیران اصلی ”نامه“ جواد عالمیر روزنامه نگار ایرانی و تولید کننده تلویزیون
سابق است که در حال حاضر مشغول تهیه یک فهرست از دریافت کنندگان ایرانی آن نشریه در سطح جهان
میباشد.
2ـ ..........در تالشی که برای جلب حمایت از کوششهای خود داشته از تیمسار تریری علی که در
رژیم محمد مصدق رئیس ستاد نیروی زمینی بود ٬درخواست کرده رئیس طرحهای نظامی آن شود .در
جواب به این درخواست تریری در  28شهریور به پاریس آمد .تیمسار علی را که یک ریاضیدان است و
مدرکی هم ازدانشگاه ...گرفته برای اتحاد ملی تیمساربازنشستهای به حساب میآید که از لحاظ حرفهای
بیشترین احترام را در ارتش دارد در صورتی که فریدون جم رئیس پیشین ستاد مشترک به نظر آنـها
محبوبترین تیمسار بازنشسته است) .توضیح حوزه فعالیت :رجوع کنید به گزارش 79ـ/ 315/15877
 TDFIRDBمورخ  20شهریور  1358از یک سازمان رسمی انگلستان که در آن گفته شده بـختیار
نخستوزیر سابق برای جلب حمایت تیمسار جم با او تماس گرفته بود اما تیمسار جم تصمیم گرفت فعًال
1ـ اطالعاتی که منبع این گزارش )عالمیر( در مورد ارتباطات خود در ایران و خصوصًا ادعای تماسش با آیتاهلل شهید مطهری که به دست کثیف
ایادی آمریکا به شهادت رسید مخدوش بوده و در سند شماره  49خود سیا به دقت نداشتن این اطالعات اشاره میکند.
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در حاشیه بماند(.
3ـ اتحاد ملی در ارتباط منظم و برخوردار از حمایت آیتاهلل سـید کـاظم شـریعتمداری ٬حسـن
طباطبائی قمی و آیتاهلل سید عبداهلل شیرازی است .اتحاد ملی با آیتاهلل مرتضی مطهری تماس دارد ٬و
امیدوار است حمایت وی را جلب کند .آیتاهلل روحانی نیز با آنها تماس دارد اما آنها وی را یک فرصت
طلب به حساب میآورند که از هر سازمان سیاسی نزدیک به پیروزی حمایت میکند .روحانی در حال
حاضر یک طرفدار معتدل خمینی است) .توضیح منبع .روحانی ...مخالف خمینی است اما فعًال در موضع
خود است تا از این کار به عنوان پایگاه برای حمله علیه دولت بازرگان عمدتًا ابراهیم یزدی وزیر خارجه
استفاده کند .روحانی از قرار معلوم دولت را متهم به اهمال در حمایت از موضع برادر کوچکتر خود میکند
ـکه در پاریس به عنوان مالی برجسته جماعت شیعه در اروپا اقامت دارد(.
4ـ اتحاد ملی تماس مستمری با گروهی از کارکنان سازمان رادیو تلویزیون ملی ایران دارد .این گروه
در  25شهریور برای سومین مرتبه در یک مدت دوهفتهای موجب وقفه در یک سخنرانی خمینی گردید که
در ساعت  21/00به یکی از استانهای ایران رله میشد .اتحاد ملی تخمین میزند که نود درصد کارکنان
رادیوتلویزیون مخالف رژیم خمینی هستند وپیشبینی میکند در اجرای یک طرح خرابکاری گاهبهـگاه...
در رله برنامههای سیاسی و مذهبی مشکلی پیش نیاید .زمانی این تکنیکی بود که همان مخالفینی که
خمینی را به قدرت رساندند ٬آن را به کار گرفتند.
اتحادملی ....که هم خمینی و عموم این وقفهها را چنین تلقی میکنند که پاسداران انقالب سابق ...علیه
خمینی هستند ٬چنان که زمانی علیه شاه بودند.
5ــ برای رعایت سیاست خود ٬اتحاد ملی تماسی با سازمان آزادیبخش فلسطین ندارد ٬اما سیاست
آن حمایت از حق مردم فلسطین برای تعیین آینده خود میباشد .به استثنای بختیار ٬اتحاد ملی با فکر
خودمختاری نزدیک به فدراسیون برای ملیتهای اقلیت ایرانی موافقت دارد ٬بختیارطرفدار ...اقلیتهاست.
6ـ در رابطه با آینده ٬اتحاد ملی امیدوار است که مهدی بازرگان نخستوزیرایران استعفا کند ٬تا پس از
یک مدت فاصله مناسب بتواند مخفیانه از ایران خارج شود ٬تاکاندیدای اتحاد ملی برای نصب به عنوان...
یک دولت موقت گردد وپس از...خمینی انتخابات راتدارک ببیند .اتحاد ملی تصورمیکند که اـگر بازرگان
استعفا کرد ٬خمینی به جای او یا وزیر خارجه یزدی یا مشاور اموراقتصادی ابوالحسن بنی صدر را نصب
خواهد کرد.
7ـ اتحاد ملی تماسی با یک دیپلمات عالیرتبه شوروی در پاریس داشته است .نماینده اتحاد ملی از
فرد روسی خواست که حزب کمونیست توده را تشویق کند به گروه هماهنگی بپیوندد .آن مقام روسی...
ـکرد ٬و ادعا نمود که دولت شوروی کنترلی روی فعالیتها و سیاستهای توده ندارد.
8ــ به دست آمده در فرانسه ٬پاریس ) 30شهریور  (1358شماره از حوزه فعالیت ) 4726ـ .(OFA
9ـ انتشار از حوزه فعالیت :سفارتخانه در پاریس .فرستاده شده به تهران.
طبقهبندی گزارش سری  /هشدار ـ شامل منابع و شیوههای اطالعاتی است .غیر قابل رؤیت برای
بیگانگان ـ غیرقابل رؤیت برای پیمانکاران یا مشاوران پیمانکار ـ پخش و اقتباس خبر تحت نظر تهیه
ـکننده.
تا تاریخ  18مهر در بایگانی ضبط شود .تمام اجزاء سند حاوی طبقه بندی و قیود کل سند میباشند.
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سند شماره )(33

سری  10مهر  58اعضاء
به :رئیس ٬رونوشت برای تهران ٬آتن ٬لندن
از :پاریس 12898
هشدار :شامل منابع و شیوههای اطالعاتی است .اس .دی .اسلیپری ٬زی .آر .واهو
جزئیات تکمیلی :1زی.آر واهو برای اظهار نظر تهران ٬بدون  OPACTمـنبع تـیمکن و اس .دی.
اسلیپری 1 /مستقیمًا) .همان شرایط ذـکر شده در تلگرام پاریس  .(12373به سازمان اطالعاتی همکار
داده نشود ٬بدون نام برای ثبت در فهرست بایگانی .بدون پرونده.
هدف S-I-B :شماره گزارش از حوزه فعالیت 4726 :ـ OFA
سند شماره )(34

سری  17مهر و  58اعضاء
به :لندن ٬پاریس .رونوشت برای تهران
از :رئیس 528726
هشدار :شامل منابع و شیوههای اطالعاتی است .جی .ان .گراف اطالعات کشور بیگانه
عطف به :الف ـ  4726ـ  ٬OFAپاریس  12898زی .آر واهو ٬2ب ـ لندن  ٬18347ج ـپاریس 13006
1ـ ما مانع انتشار تلگرام مرجع الف شدهایم ٬به امید اینکه اطالعات اضافی  /تأییدی از یک چهره
سرشناس مخالف ایرانی در اینجا که با وی تماس داریم ٬بگیریم ٬لذا ترجیح میدهیم موافقت خود با
درخواست طرح شده در تلگرام مرجع را پس از بررسی نتایج آن مالقات اعالم کنیم.
تمامًا سری
2ـ بدون پرونده ٬تا تاریخ  13مهر  78در بایگانی ضبط شود.
سری

سری  30شهریور 58
سند شماره )(35
به :با حق تقدم به رئیس ٬رونوشت برای آتن ٬تهران
از :پاریس 12610
هشدار :شامل منابع و شیوههای اطالعاتی است
عطف به :الف ـ آتن  ٬60808ب ـ پاریس 312594
1ـ منبع نهایی بند الف پاراـگراف  2تلگرام مرجع در  29مرداد به مأمور مربوطه قرارگاه پاریس و اس.
1ـ همراه گزارشهای خبری )از نوع سند شماره  (32یک تلگرام از طرف واحدی که گزارش را تهیه کرده ٬ارسال میشود که حاوی نکات اداری
و بایگانی و آماری مربوط به گزارش برای استفاده داخلی سیا میباشد و عنوان ”جزئیات تکمیلی“ دارد .هرگاه در این گزارشهای ”جـزئیات
تکمیلی“ عالمت زی .آر .واهو بیاید ٬بدین معنی است که اداره انتشار اطالعات ستاد مرکزی سیا عهدهدار کار تعیین واحدهای مناسب بـرای
دریافت گزارش میگردد و پس از مشورت با بخشهای مربوطه ٬گزارش را انتشار میدهد و این واحدها عالوه بر ٬یا به جای واحدهایی خواهند
بود که در انتهای گزارش خبری پس از عبارت ”انتشار از حوزه فعالیت“ نام برده میشدند.
پس از هر عالمت زی .آر .واهو اینکه به چه علت گزارش خبری باید در ستاد مرور شود و واحدهای دریافت کننده در آنجا تعیین شوند ٬ذـکر
میگردد.
تلگرام پاریس  12373سند شماره  29میباشد.
2ـ تلگرام مرجع الف سند شماره  32میباشد.
3ـ تلگرام مرجع الف سند شماره  30میباشد.
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دی .اسلیپری  1 /گفت که به نظر منبع٬بازرگان میتواند بهترین فردی باشد که پس از سقوط خمینی یا
برکناری او از قدرت ٬ریاست یک دولت موقت را برای اعاده نظم عمومی و تدارک انتخابات بر عهده
داشته باشد .با این وجود منبع گفت که مقداری طول خواهد کشید تا بتوان بازرگان را بـه اسـتعفا از
نخستوزیری و انتظار رویدادهای مطلوب )برای مخالفین( تشویق کرد مأمور مربوطه از منبع پرسید اـگر
بازرگان استعفا کرد ٬خمینی چه کسی را به جای او خواهد گذاشت و منبع جواب داد که احتماًال یزدی و
امکاناً بنی صدر .منبع توضیح داد که یزدی میخواهد بازی آمریکایی را اجرا کند و بنی صدر شاید تئوری
اقتصاد توحیدی خود را که فی الجمله مستلزم محرومیت ثروتمندان است ٬پیش ببرد.
2ـ منبع و اس.دی .اسلیپری ٬شاید به طور صحیح ادعا میکنند که منبع در تماس با جریان مداومی از
ایرانیانی که به ایران و کشورهای غربی رفت و آمد میکنند ٬میباشد ٬بنابراین فایده ندارد حدس بزنیم
ـکدام یک از آنهااحتماًالسقوط بازرگان در محدوده زمانی دو یا سه روز راپیش بینی کرده است .به هرحال
منبع این را گفت که جدیدترین ورود چشمگیر افراد از ایران به درخواست اتحاد ملی ٬ورود تیمسار تریری
علی بوده که در تلگرام مرجع ب مطرح شد.
سری
3ـ پرونده962067 :ـ 201تا تاریخ  30شهریور  78در بایگانی ضبط شود.
سند شماره )(36

سری  13مهرماه  1358اعضاء
به :رئیس ٬تهران

از :پاریس 13009
هشدار :شامل منابع و شیوههای اطالعاتی است .اس .دی .اسلیپری
عطف به :الف ـ پاریس  ٬12594ب ـ پاریس  ٬12432ج ـ پاریس  ٬12373د ـ پاریس تلگرام سفارت
شماره  26015مورخ  26مرداد  ٬1358ه ـ پاریس  ٬97163و ـ پاریس  ٬95826ز ـ پاریس 95824
1ـ تقاضامیشود٬تمام سوابق درباره امیر )یاجواد عالمیر( )ـکه به عنوان جواد عالمیردولو نیزشناخته
میشود( ارائه گردد و شماره رمز  201و نام رمز هم برای وی مشخص گردد .مکان و زمان تولد :ایران٬
تهران 15 ٬فروردین  ٬1314تابعیت :ایرانی ٬شغل :تجارت ٬فعالیت در امور ارتباطات ٬مـحل اقـامت:
فرانسه ٬پاریس شماره  3بلوار هنری چهارم ٬منطقه اداری شانزدهم ٬تلفن  3296652نام پدر :محمود
عالمیر قاجار ملقب به احتشام السلطنه ٬نام مادر :معصومه ٬نام فامیل مشخص نیست ٬ملقب به اخترالزمان.
شخص مورد نظر در انستیتو ”دوپوئیش“ بروکسل ٬انستیتو مطالعات سیاسی پاریس و دانشکده ادبیات
دانشگاه پاریس )سوربن( تحصیل کرده است .این شخص فرانسه و انگلیسی را در سطح چهار صحبت
میکند و ادعا میکند که اسپانیایی و آلمانی را به خوبی فارسی تکلم میکند .وی ازدواج کرده و چهار
فرزند دارد.
2ـ سیر مشاغل نامبرده تاریخها داده نشده:
مقالهنویس سیاسی روزنامه اطالعات ٬سردبیر ژورنال دو تهران ٬ناشر جام جهان نما و این هفته در تهران٬
نماینده سازمان پخش تلویزیونی فرانسه )در ایران( ٬گزارشگر لوموند )پاریس( ٬نیوزویک )نیویورک(٬
مشاور در امور خارجی و مفسر سیاسی ٬تولید کننده رادیو و تلویزیون ملی ایران ٬شغل فعلی وی رئیس
بنگاه خبری بینالمللی تله پرس.
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3ـ اطالعات مندرج در پاراـگرافهای  1و  2توسط خود این شخص تهیه شده و به اس.دی .اسلیپری1/
داده که وی نیز یک نسخه آن را به مأمور مربوطه پاریس داد .بنا به درخواست مأمور مربوطه ٬اس .دی.
اسلیپری  1 /اطالعات زیر را از اس .دی .التیمت  1 /کسب کرده:
الف :شخص مورد نظر تولید کننده برنامههای تلویزیون است .وی ده سال گزارشگر روزنامه لوموند
پاریس در تهران بوده است.
ب :این شخص از رابطه خیلی صمیمی با شاه بهرهمند بوده است.
ج :پدر یا احتماًال پدر بزرگ این شخص یک سناتور بوده است.
د :این شخص چهار فرزند دارد که دو تای آنها در سرزمین آمریکا به مدرسه میروند ٬بزرگترین
فرزندش یک پسر است که حدودًا متولد  1333است.
4ـ شخص مورد نظر اینک عضو با نفوذ یک گروه هماهنگ کننده مخالفین تبعیدی ایران است که وی
آن را اتحاد ملی میخواند .وی دوبار با مأمور قرارگاه پاریس ارنست.ان .تیمکن به عنوان مهمان اس.دی.
اسلیپری  1 /نهار صرف نموده است .او تیمکن را در پوشش مستعار میشناسد ٬اما ممکن است که تصور
نماید ٬ولی با سیاارتباط دارد .وی به تیمکن گفته است که وارن زیمرمان مشاور سیاسی سفارت درپاریس
با آیتاهلل خمینی در دوران تبعیدیش در پاریس در ارتباط بوده و دیگر اینکه زیمرمان رئیس سیا در
پاریس بوده است) .تیمکن به شخص مورد نظر اطمینان داده که زیمرمان مأمور سیا نیست( .فرد مزبور
ادعا میکند که بسیاری از آمریکاییان سرشناس از دوستان بـا سـابقه و نـزدیک وی مـیباشند کـه
برجستهترین آنها سفیر ریچارد هلمز میباشد .وی ادعا دارد که سالهای متمادی قبل از  1357مخالف
صریح شاه بوده است .یو.ان پولو  1 /به تیمکن گفته که این شخص مدعی است در رژیم شاه به خاطر
فعالیت علیه رژیم به زندان افتاده است ٬در حالی که در واقع به جهت تجاوز به دختر عموی خود به  8سال
حبس محکوم شده بود ٬اما به خاطر نفوذ خانوادهاش در دربار بعد از دو سال آزاد شد .نقل این قضیه
آنطور که خود این شخص تعریف کرده در پاراـگراف هفتم تلگرام مرجع ز آمده است.یو .ان .پولو  1 /این
داستان را به وکالی ایرانی آشنا با وی که کامًال مطمئن هستند ٬استناد میدهد.
سری
5ــ پرونده962067 :ـ 201تا  11مهر  78در بایگانی ضبط شود.
سند شماره )(37

به :رئیس ٬بخش خاور نزدیک
از :رئیس قرارگاه پاریس
سری
رونوشت برای :رئیس ٬بخش اروپا ٬رئیس ٬قرارگاه تهران
موضوع :هشدارـ شامل منابع و شیوههای اطالعاتی است .آر.تی .وینر ٬اس .دی .اسلیپری
ارسال نسخههایی از نشریه جناح مختلف ایران
یادداشت هشدار ـ شامل منابع و شیوههای اطالعاتی است
2
1ـ ضمائم ـ دو نسخه هستند )یکی برای  AJAJA1و یکی برای آر .تی .وینر( از نشریه نامه از اتحاد
1ـ معنی  AJAJAبرای ما هنوز روشن نشده است .احتمال دارد که اداره اقدام خاور نزدیک باشد زیرا در باالی اـکثر اسنادی کـه در ایـن
محدوده موضوعی قرار میگیرند چنین عنوانی وجود دارد که ما در ترجمه چیزی از آن ننوشتهایم.
 2و 3ـ آر .تی .وینر مرکز کنترل عملیات مخفی سیا میباشد .توضیح اینکه برای هر یک از فعالیتهای عملیاتی مخفی یک عنوان و عبارت کوتاه
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ملی که به فارسی و کمابیش هر روز فقط درپاریس به چاپ میرسد .ما قادرنیستیم که در قرارگاه پاریس
این نشریه را بخوانیم ٬زیرا هویتی که این نسخهها را به ما داد گفت که این مجله شامل زبدهترین اخبار قابل
چاپ ٬وقایع ایران است و اخبار از مسافران و تماسهای تلفنی و نامههایی که از ایران میآیند ٬تأمین
میگردد.
2ـ توصیه میکنیم که  AJAJAضمیمه را به لحاظ اخباری که امکانًا از جنبه سیاسی مورد توجه است
برای تحلیلگران ...یا به لحاظ توجه به جنبه عملیاتی آن برای تهران  ٬...قرارگاههای دیگر ارائه کند.
3ـ توصیه میکنیم که آر.تی .وینر ضمیمه را به لحاظ ارزش احتمالی آن برای تقویت برنامهها 1بررسی
و آن را برای امکان استفاده آینده در جهت شروع تبلیغات خاـکستری یا سیاه 2حفظ کند .طی دیدار ...از
پاریس درباره این نشریه با وی بحث شد.

ضمائم :همانطور که ذـکر شد.
توزیع1 :ـ گیرنده ٬تلوًا با ضمیمه؛ ارسال هویت جداـگانه
ـ رئیس )بخش( اروپا ٬بدون ضمیمه؛ ارسال هویت جداـگانه
1ـ رئیس قرارگاه تهران ٬با ضمیمه؛ ارسال هویت جداـگانه
سند شماره )(38

ارنست دبلیو .تیمکن
تاریخ  17مهر ماه 1358
شماره پرونده ستاد 962067ـ201

سری  11آبان  58اعضاء
به :پاریس رونوشت برای تهران

از :رئیس 544703
هشدار :شامل منابع و شیوههای اطالعاتی است .اس .دی .اسلیپری
عطف به :پاریس 313009
1ـ به فرد مذکور در گزارش مرجع اسم رمز اس.دی .لیدر  1 /و شماره رمز 963116ـ 201داده شده
است .تلگرام رئیس  508655مورخ شهریور  1358سوابق را در بر دارد4.
2ـ پرونده 963116ـ 201تا  10آبان  78در بایگانی ضبط شود.
تمامًا سری
سری

یا ”برنامه“ تعیین شده که جهت کلی فعالیت را نشان میدهد) .در این متون اصطالح  Perespectivesبه کار میرود( وحکم یک مجوز برای
ـکارهای مختلف در آن رابطه مثل جمع آوری اطالعات و غیره را دارد .چندنمونه از اینگونه فعالیتها در اسناد بخش آخر کتاب دوم کردستان داده
شده است.
 -2تبلیغات خاـکستری یا سیاه انواعی از تبلیغات خصمانه مخفی و شیوههای اشاعه کذب میباشند .نمونهای از اینگونه فـعالیتهای حکـومت
آمریکا و خصوصًا سیا ٬در کتاب شماره ) 33غیرمتعهدها( نشان داده شده است.
3ـ تلگرام مرجع ٬سند شماره  36میباشد.
4ـ با مقایسه این سند و سند شماره  36مشخص میشود که نام رمز اس .دی .لیدر  1 /برای جواد عالمیر تعیین شده است.
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سند شماره )(39

سری  9مرداد  58اعضاء
به :با حق تقدم به پاریس رونوشت برای تهران ٬بیروت
از :رئیس 485999
هشدار :شامل منابع و شیوههای اطالعاتی است ـ حساس
عطف به :پاریس 11096
1ـ به محسن سلیم هویت رمزی الف و شماره )پرونده( 0962067ـ 201داده شد و به جای تأییدیه
موقت عملیاتی جهت استفادههای عملیاتی CNC ٬برای وی صادر شده است .تا حسن نیت وی ثابت نشده
باید با سوءظن با وی رفتار نمود .برای مهدی روحانی هویت رمز ”ب“ داده شده است.
2ـ قضیه مورد اشاره همچنان جذابیت خود را دارد و معتقدیم که پیشنهاد طرح شده در پاراـگراف 7
آنقدر ارزش دارد که تا به آخر آن را دنبال کنیم .بابت کوششهای پاریس در این قضیه و پرورش سلیم تا به
این مرحله ٬بسیار متشکریم .ما اینک شروع به ترقی در کسب منابع ذخیرهای که در ایران اطـالعات
خارجی را گزارش میدهند٬نمودهایم .در عین حال فکر میکنیم باید در روابطمان با سلیم به شما ندا دهیم٬
ـکه احتیاط کنید .او نزد مأمورانی که در بیروت خدمت کردهاند ٬معروف و بدنام بود .مأمور سابق قرارگاه ما
در بیروت با اینکه عدم همکاری با سلیم را توصیه نمیکرد ٬ولی تأـکید داشت که واقعًا دقت زیادی به کار
بریم و میافزود احتمال دارد سلیم با سازمان اطالعاتی انگلستان در تماس باشد ٬اـگر چه ممکن است
رابطهاش با سیا را برای این سازمان فاش نکرده باشد .اجماًال سلیم به فردی میماند که سوابقش در پرده
ابهام مانده و میتواند هر وقت که منفعت یا ضرورت دارد ٬هرگونه ارتباط با سیا را به سود خود به کار گیرد.
هدف احتمالی وی از برقراری ارتباط با ما این است که نفوذ خود را بین آشنایان لبنانیش افزایش دهد و بر
تواناییش جهت داللی )سودمندانه( برای مبادرت به اقدامات سیاسی بین شیعیان لبنان و قاطبه ایرانیان
اروپا و لبنان بیفزاید.
3ـ بنابراین در موافقت با پیشنهاد پاراـگراف هفتم تلگرام مرجع معتقدیم که بصیرت حکم میکند ٬ما
حتی بیش از آنچه تلگرام مرجع توصیه میکند محتاط بوده و همزمان با پیشرفتمان در برقراری منابع
ذخیره گزارش دهی در ایران ٬اطالعات و منابع خبر سلیم به دقت مورد بررسی قرار گیرند .ما فکر میکنیم
ـکه باید عالوه بر آن همچنین برنامه بریزیم ٬تا برارتباط مستقیم با این منابع ذخیره پافشاری کرده و سلیم را
در مدت کوتاهی از صحنه خارج کنیم .کامًال با پیشنهاد قرارگاه در مورد آزمایش دروغ سنجی در اواسط
مرداد...اقدام احتیاطی دیگرموافقیم .هرچه زودتر دانستن این مطلب که با چه کسی و چه چیزی سر و کار
داریم ٬امری اساسی میباشد.
4ـ پرونده0961724 :ـ0962067٬201ـ 201تا تاریخ  9مرداد  78در بایگانی ضبط شود.
تمامًا سری
سری
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سند شماره

)1(40

سری  9مرداد  1358اعضاء
به :با حق تقدم به ٬پاریس ٬رونوشت برای تهران ٬بیروت
از :رئیس 486047
هشدار :شامل منابع و روشهای اطالعاتی است .حساس
عطف به :رئیس 485999
1ـ هویت الف .اس .دی .اسلیپری  1 /است.
2ـ هویت ب اس .دی .التیمت  1 /است.
پرونده0961724 :ـ0962067٬201ـ 201تا تاریخ  9مرداد  78در بایگانی ضبط شود.
تمامًا سری
سری

سند شماره )(41

سری  27شهریور  1358اعضاء
به :با حق تقدم به رئیس ٬رونوشت برای تهران
از :پاریس 12432
هشدار :شامل منابع و شیوههای اطالعاتی است .حساس ـ اس .دی .اسلیپری
عطف به :الف ـ رئیس  ٬485999ب ـ پاریس  ٬11078ج ـ پاریس  ٬11096د ـ پاریس ٬12269
هـ پاریس  ٬12374و ـ پاریس  ٬12373ز ـ پاریس  ٬11096ح ـ پاریس 11078
1ـاس.دی.اسلیپری در تاریخ 9شهریور ازبیروت بازگشت .در  13شهریور با مأمور مربوطه مالقات
ـکرد ٬در  14شهریور با نسیم خوری روزنامه نگار نشریه عربی زبان المستقبل چاپ پاریس و دوست او
ـکنیز مراد از روزنامه نوول ابزرواتور نهار خورد ٬در  15شهریور با جواد عالمیر و اس .دی .التیمت 1 /
مالقات کرد ٬در  17شهریور به مأمور مربوطه و جواد عالمیر نهار داد ٬و در  20شهریور با مأمور مربوطه
مالقات کرد.
2ـ در مالقات  13شهریور اس .دی .اسلیپری درباره عکسالعمل واشنگتن نسبت به مقالهاش که در
پاراـگراف هفتم تلگراف مرجع ج شرح آن آمده ٬سؤال کرد .مأمور مربوطه به اس.دی .اسلیپری گفت که تا
آنجا که اطالعات محدودی در دست ماست اجازه ارزیابی میدهد ٬واشنگتن تحلیل وی را عموماً صحیح
یافته است ٬و به مأمور مربوطه هم اجازه داده شده بود که مباحثاتش را با اس .دی .اسلیپری ادامه دهد ٬با
دیدگاهی که معین کند در حیطه سیاست ما مبنی بر اجتناب از هرگونه دخالت در سیاست داخلی دیگر
ـکشورها و تضییقات شدید بودجه ٬آیا ممکن خواهد بود که آنتنهایی )اصطالحی که اس .دی .اسلیپری
به کار میبرد( در مناطق حساس قم ٬نجف )به جای تهران که اشتباهًا در تلگرام مرجع ز آمده( و بیروت بر
پا کنیم تا ما را در جریان اطالعات سیاسی مهم مربوط به تحوالت ایران و عراق و مناطق همجواری که
شیعیان در آنها دسترسی و نفوذ سیاسی دارند ٬قرار دهد .و همچنین به اس .دی .اسلیپری  1 /گفت ٬که
امکان دارد ما با تقبل مخارج سفر اس .دی .اسلیپری  1 /به ایران برای ارزیابی و کسب اطالعات از برادر
1ـ از مقایسه این سند و سند شماره  39مشخص میشود که نام رمز محسن سلیم ٬اس .دی .اسلیپری  1 /و نام رمز مهدی روحانی اس .دی.
التیمت  1 /میباشد.
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اس .دی .التیمت  1 /در قم و فرد مورد اشاره تلگرام ح برنامه را شروع کنیم .اس .دی .اسلیپری  1 /بدون
تبسم آن را پذیرفت ٬سپس پرسید آیا مأمور مربوطه میتواند به اس .دی .التیمت  1 /مقداری کمک مالی
بنماید .زیرا نامبرده احتماًال کلید جلب همکاری برادرش است و به عنوان یک هدفیاب و خبرگیر و
منبعی برای معرفی ما به ایرانیان مطلعی که مقیم پاریس هستند و یا از پاریس میگذرند ٬مفید خواهد بود.
مأمور مربوطه جواب داد که ترجیح میدهد اولین کمک مالی خود را به فردی بدهد که توانایی و تمایل وی
به ارائه گزارشهای مفید سیاسی بارزتر باشد .هر چند که ظرفیت پشتیبانی عملیاتی اس.دی .التیمت  1 /را
نباید از نظر دور داشت .مأمور مربوطه مالقات مستقیم دوباره با اس .دی.التیمت  1 /در حال حاضر را رد
ـکرد .اس .دی .اسلیپری 1 /گزارش داد که به زودی با مراد و عالمیر دولو مالقات میکند و توصیه کرد که
ترتیب مالقات مأمور مربوطه با آنها را بدهد .اس .دی .اسلیپری  1 /گفت مراد و پل بالتا از اـکسپرس و
اریک رولو از لوموند تنها روزنامهنگاران فرانسوی هستند که مقاالت نظر سازی در موردایران مینویسند
و افزود با اینکه بالتارا مالقات نکرده است )اما( فکر میکند )بین این چند نفر( مراد احتماًال برای کسب
خبر )یا در مورد وی( درج خبر آسانترین هدف میباشند .مأمور مربوطه پاسخ داد که ترجیح میدهد اس.
دی .اسلیپری  1 /با مراد سر و کار داشته باشد بدون اینکه مأمور مربوطه را درگیر کند و دادن جواب در
مورد عالمیر را به تأخیر انداخت و بعدًا به اس .دی .اسلیپری  1 /اطالع داد که مایل است وی را ببیند.
3ـ تحلیل اس .دی .اسلیپری  1 /از مراد در پاراـگراف دوم تلگراف مرجع د آمده است .او توصیه
میکند که مراد ٬بالتا و رولو )ـکه سالها است وی را میشناسد( به عنوان منابع دست دوم خبری پرورده
شوند .البته اس .دی .اسلیپری  1 /عالقهمند است که این کار را با پول ما انجام دهد )ادامه گزارش را
مالحظه کنید( و با استفاده از آنها به عنوان وسیله درج اخباری که میخواهد ٬در این ضمن چیزی هم عاید
خود بشود ٬تا مقاصدش را پیش ببرد.
4ـ تلگرامهای مرجع ”ه“ و ”و“ نکات مهم مذاـکره با عالمیر را در بر دارد .قسمت عمده وقت صرف
بحث در مورد امام موسی الصدر شد ٬چرا که مالقات ما یک روز پس از ربودن هواپیمای آلیتالیا توسط
یک گروه شیعه انجام گرفت .عالمیر ادعا کرد که سازمان وی مستخدم منزل موسی صدر را پیدا کرده ٬وی
ـگفته مصطفی چمران آخرین فردی بوده که صدر را قبل از رفتن به لیبی دیده است .اس .دی .اسلیپری 1 /
ـگفت که صدر قطعًا مرده است .هر دو اتفاق نظر داشتند که صدر عامل با نفوذ ساواـک بوده است .عالمیر
تلویحًا گفت که بیشتر محتمل است که فلسطینیها به دستور خمینی کار موسی صدر را ساخته باشند ٬تا
اینکه لیبیاییها او را کشته و یا زندانی کرده باشند .در پاسخ سؤاالت مستقیم عالمیر گفت که امروزه مسئله
صدر هیچ اهمیت سیاسی در ایران ندارد .اس.دی.اسلیپری  1 /گفت که صدر عمدتًا بدین جهت که ناپدید
ـگشته ٬برای شیعیان لبنان از اهمیت برخوردار است) .اس .دی .اسلیپری  1 /یک مخالف دیرینه صدر بوده
است( .عالمیر پیش بینی کرد که رژیم خمینی نقشه خواهد ریخت تا از محاـکمه هواپیماربایان به منظور
اشاعه این داستان جعلی که ساواـک صدر را کشته است بهره برداری نماید ٬چرا که خمینی دریافته است که
اینک جناح مخالف فهمیده چمران به نحوی در ناپدید شدن صدر دست داشته است.
5ــ ظرف دو هفته گذشته اس .دی .اسلیپری  1 /پیشنهاد کرد تا واسطه شده و تماسهای اجتماعی
مأمور مربوطه را با سفیر لبنان در یونسکو و ریمون اده و یک گزارشگر فرانسوی ـ که اس.دی .اسلیپری /
 1میگویدمورد عنایت سازمان آزادیبخش فلسطین است ـترتیب دهد .مأمور مربوطه تحت این عنوان که
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این مالقاتهای آشنایی فعًال مورد عالقه نمیباشند ٬آنها را رد کرده است.
6ـ در مالقات  20شهریور اس .دی .اسلیپری  1 /دوباره مسئله پول را پیش کشید ٬با این توضیح که
اس .دی .التیمت  1 /برای تأمین هزینههای چاپ یک نشریه بررسیهای اسالمی که در فرانسه منتشر
میکند و ماهانه  25 000تا  30 000فرانک )معادل  5813تا  6967دالر( خرج دارد ٬دچار مشکل شده
است .پاسخ ندادن مأمور مربوطه به این درخواست باعث شد که اس.دی .اسلیپری  1 /بپرسد که با توجه
به هزینه فعلی زندگی٬تنزل ارزش دالر و غیره مأمور مربوطه برای تأمین هزینه منابع در پاریس٬بیروت و
نجف توقع چه نوع بودجهای رادارد؟ در جریان این توضیحات اس.دی.اسلیپری  1 /آشکار نمود که وی
در طی اقامتش در پاریس بدون احتساب مخارج آب و برق و تلفن و تلکس و ماشین زیراـکس و منشی٬
ماهانه  6 000فرانک )معادل  (1395دالر برای دفترش در پاریس میپردازد )احتماًال حقیقت دارد( و
افزود که وی ماهیانه  30 000فرانک )شامل مبلغ اجاره( صرف تفریحات شخصی و حرفهای و دیگر
مخارج زندگی هنگام اقامتش درپاریس میکند .اس.دی.اسلیپری  1 /درتهیه  1RPQ1که مشغول ارسال
آن هستیم ٬همکاری کرد .اما مأمور مربوطه مسئله مالی را از قلم انداخت تا قضیه مغشوش نگردد .بدین
ترتیب به عنوان شرط الزم برای به نتیجه رسیدن در مورد اینکه ما چه مبلغ ٬چگونه و تحت چه پوشش
میتوانیم در عوض خدمات اس .دی .اسلیپری  1 /پرداخت کنیم ٬حرکت بعدی این خواهد بود که یک
جلسه گفتگوی بی پرده با وی داشته باشیم و درباره نحوهای که وی کارهای فعلیش را از لحاظ مادی
تأمین کند ٬حرف بزنیم .آنگاه باید مبلغی را به او پیشنهاد کنیم .تصور میکنیم که این مبلغ باید شامل فقرات
زیر باشد:
الف :پرداخت بابت خدماتی که تا به حال انجام گرفته که شامل معرفی ما به اس .دی .التیمت  1 /و
عالمیر و اخذ اطالعات از آنها و ارزیابی مراد میباشد.
ب:پرداخت بابت استفاده از دفترش درگذشته و آینده به عنوان خانه امن درپشتیبانی از عملیات اس.
دی.اسلیپری  1 /به طوری که این پرداخت قابل قطع بدون اعالم قبلی باشد .این خانه در محل خوبی واقع
شده و خصوصیات امنیتی خوبی دارد .اـگر معامله رابپذیریم٬میتوانیم آن محل و امکانات دفاعی شنود آن
را کنترل کنیم.
ج :هزینه روزانه مسافرت بین بیروت و نقاط مختلف در ایران وتفریحات مربوط به عملیات و هدایای
سنتیپیش کشی توسط مسافران منطقه خاورمیانه برای سفرهایی که در پاراـگراف  2باال ذـکر شد.
د :حق الوکاله ساالنه )زیرا او یک وکیل است( برای کمک به پرداخت هزینههای کار روی تماسهایی
ـکه مورد عالقه خودش هستند و یا افرادی که گاهـگاه ممکن است ما از آنها منفعت ببریم ٬یا نبریم.
ه :بازپرداخت هزینههای واقعی عملیاتی که مأمور مربوطه از قبل برای فعالیتهای توافق تصویب کرده
است و منتهی به دستیابی به اطالعات یا منابع مهم و سری میشوند.
پاراـگرافهای فرعی د ٬و ٬هـ باید به شرط تکمیل موفقیت مسافرت مورد اشاره پاراـگراف فرعی ج باشد
البته در  MOAنهائی باید برای مسافرت عملیاتی آینده پیش بینی شود .این به نوبه خود باید پس از
آزمایش دروغ سنجی که میبایست پس از مسافرت وی به ایران واقع شود ٬مورد بحث قرار گیرد.
7ـ درخواست میشود که ستاد اجازه دهد ارتباط عملیاتی آزمایشی با اس .دی .اسلیپری  1 /با
1ـ  PRQفرم احتیاجات اطالعاتی شخص است که مشخصات فرد جاسوسی در آن درج میشود.
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پرداخت ماهیانه هزار دالر برای خدماتی که انجام داده )شامل استفاده از دفترش( و تقبل پرداخت ماهیانه
 1500دالر از مهر تا آذر برای کمک به اس .دی .اسلیپری  1 /برای تأمین هزینه دفترش در پاریس و
تفریحات ٬کرایه بلیط درجه 2پرواز ازبیروت به تهران و بالعکس و هزینههای عملیاتی غیر قابل پیش بینی
تا مبلغ  1000دالر به عوض پرداخت برای هر روز ٬هدایا و تفریحات افراد مورد تماس مـذکور در
پاراـگراف  ٬1مسافرت یاد شده در پاراـگراف ج و هزینههای اضافی عملیات در پاریس طی دوره آزمایشی
به شرط اینکه قبل از صرف مخارج به تصویب قرارگاه رسیده باشد ٬برقرار گردد .این مبالغ به صورت نقد
پرداخت خواهد شد که مأمور مربوطه در حساب نسیه گردان خواهد ریخت و اس .دی.اسلیپری 1 /با نام
مستعار آن را دریافت خواهد کرد .ما تصور میکنیم که در آغاز اس .دی .اسلیپری  1 /مبلغ را تحت این
عنوان که کافی نیست و موقعیت وی درک نشده ٬رد خواهد کرد .این امر مدخلی پیش خواهد آورد تا در
صورتی که نتیجه گرفتیم که به خدمات نیازمندیم ٬مأمور مربوطه اصرار ورزد او وضع امور مالی خو را
بازگو نماید ٬چون این اصرار برای شروع تحقیقات درباره منابع درآمد اس .دی .اسلیپری  1 /و تخمین
اینکه چه کنترلی میتوانیم داشته باشیم و با چه قیمتی ٬ضروری خواهد بود.
8ــ قرار است که اس .دی .اسلیپری  1 /از بیروت در 31شهریور باز گردد .در حدود  19مهر در راه
مراجعت به پاریس از ایران دیدن خواهد کرد.احتیاجات اطالعاتی ایران به میزان وسیع در قرارگاه موجود
است ٬اما ممنون میشویم که ستاد و تهران پیشنهادهای دقیقی درباره احتیاجاتی به ما بدهند که ما را با
اطمینان قادر بسازد ٬قابلیت اطمینان و دسترسی اس .دی .اسلیپری ) 1 /به اطالعات را( بسنجیم.
9ـ پرونده962067 .ـ 201تا تاریخ  26شهریور  78در بایگانی ضبط شود.
تمامًا سری
سری

سند شماره )(42

سری  28شهریور  1358اعضاء
به :پاریس رونوشت برای رئیس

از :تهران 54247
هشدار :شامل منابع و شیوههای اطالعاتی است .حساس
اس .دی .اسلیپری
عطف به :پاریس 112432
1ـ ماتصور نمیکنیم که به حد کافی با سابقه قضیه اس.دی.اسلیپری که اساسًا به شیعیان لبنان مربوط
میشود ٬آشنا باشیم تا بتوانیم آن نوع احتیاجات سفارشی را که در تلگرام مرجع تقاضا شده برآورده
سازیم .بنابراین موضوع را به ستاد محول میکنیم.
2ـ هویتهای اس .دی .التیمت یا برادرش ٬هیچ کدام در قرارگاه موجود نیست ٬از پاریس تقاضا داریم
آنها را فراهم نماید.
تمامًا سری
3ـ بدون پرونده تا تاریخ  28شهریور  78در بایگانی ضبط شود.
سری
1ـ تلگرام مرجع ٬سند شماره  41میباشد.
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سند شماره )(43

سری  30شهریور  58اعضاء
به :فوری به پاریس ٬رونوشت برای تهران
از :رئیس 518662
هشدار :شامل منابع و شیوههای اطالعاتی است .اس .دی .اسلیپری
عطف به :الف ـ تهران  ٬54247ب ـ پاریس  ٬12432ج ـ رئیس 485999
1ـ بابت تلگرام مرجع 1ب وپیشرفت تیمکن در رابطه با هدف ایرانی خود تقدیر میکنیم .با این وجود٬
پیشنهاد عملیاتی مندرج در تلگرام مرجع ب مقدار متنابهی فراتر از پارامترهایی است که در حال حاضر
میخواهیم در نظر داشته باشیم.
2ـ در حالیکه ما همچنان عالقمندیم در مناطقی مثل قم و نجف و بین قاطبه شیعی لبنان منابعی برای
ـگزارش خبرهای خارجی برقرار کنیم ٬ولی الزم است که این کار را تحت شرایط بسیار کنترل شده انجام
دهیم .در این امر الزم نیست که اس .دی .اسلیپری ) 1 /اس (1/به عنوان کارگزار عمل کند .غرض ما در
رابطه با عملیات اس  1 /این است که او به عنوان فردی عمل کند که هدفهای مورد عالقه را شناسائی
مینماید و بعد ما با آنها مالقات کرده درباره آنها اظهار نظر کنیم و آنها را بسنجیم و به صورت منابع
خبرهای خارجی در بیاوریم .ما حاضریم هنگامی برای این کار به او دستمزد بدهیم که این هدفها منابع
ـکارآمدی بشوند یا خبرهایی که او تهیه میکند ٬اطالعات قابل استفاده باشند .البته ماتشخیص میدهیم که
انعقاد قرارداد اس  1 /به شرط تعهدی که از جانب ما اینقدر محدود است در ایران و تفریحات مربوط به
عملیات و هدایای سنتی پیش کشی توسط مسافران منطقه خاورمیانه نمیکنیم که اـکنون تقبل چـنین
تعهدی برای ما نفع داشته باشد.
3ـ ستاد حاضر است برای خدماتی که اس  1 /طی سه ماه گذشته انجام داده ٬مثل معرفی اس .دی.
التیمت  1 /و جواد عالمیر ٬به وی اجرت بدهد و پیشنهاد مندرج در پاراـگراف  7تلگرام مرجع ب جهت
پرداخت  1000دالر برای این کار را تصویب میکند .ما همچنین حاضریم معادل همین مبلغ را برای
خدمات آتی از این نوع تصویب کنیم .مابقی پیشنهاد مندرج در پاراـگراف  6تلگرام مرجع ب تصویب
نمیشود .همچنین نمیتوانیم در این زمان پیشنهاد مسافرت اس  1 /به خاورمیانه را تصویب کنیم .مگر
آنکه اس  1 /بتواند هویت افرادی را که با آنها تماس خواهد گرفت و دلیل قابل قبول اینکه آن افراد منابع
ذخیره پرثمری خواهند شد ٬ارائه نماید .دوباره ٬میدانیم که این دستور سختی است ٬اما فکر میکنیم که در
رابطه با فردی که سوابق اس  1 /را دارد ضروری باشد.
4ـ ما احتیاجات اطالعاتی دیگری غیر از آنچه که تاـکنون به قرارگاه داده شده ٬نداریم .مشغول تهیه
احتیاجات اطالعاتی در مورد قاطبه شیعی لبنان هستیم و آنها در اسرع وقت ارسال خواهند شد و باید
مفید باشند.
5ــ ما نمیخواهیم عکسالعملمان نسبت به پیشنهاد مندرج در تلگرام مرجع ب زیاد منفی باشد ٬اما
ـگذشته اس  1 /و آن طور که به اینجا گزارش شده ٬شیوه کنونی فعالیتش ٬ما را نسبت به بستن هرگونه تعهد
با فردی که عایدیش در داشتن ارتباط با ما بیش از عایدی ما از اوست بسیار محتاط میسازد.
6ـ برای تهران :اس .دی .التیمت  1 /هویت الف و برادرش هویت ب است.
1ـ تلگرام مرجع الف سند شماره  ٬42ب سند شماره  41و ج سند شماره  39میباشند.
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7ـ پرونده0962067 :ـ0961724 ٬201ـ 0201تا تاریخ  30شهریور  78در بایگانی ضبط شود.
تمامًا سری
سری

سند شماره

)1(44

سری  30شهریور  58اعضاء
به :تهران

از :رئیس....
هشدار :شامل منابع و شیوههای اطالعاتی است .اس.
عطف به :رئیس 518662
1ـ هویت الف :امام مهدی روحانی مقیم پاریس که ادعای رهبری معنوی قاطبه شیعه در اروپا را دارد.
هویت ب :آیتاهلل صادق روحانی قم.
2ـ پرونده0962057 :ـ0961724 ٬201ـ 201تا تاریخ  30شهریور  78در بایگانی ضبط شود.
دی .اسلیپری2

تمامًا سری
سری

سند شماره )(45

سری  3مهر ماه  58اعضاء
به :تهران رونوشت برای رئیس

از :پاریس 12690
هشدار :شامل منابع و شیوههای اطالعاتی است .اس .دی .ـکوئیک
عطف به :تهران 54262
1ـ اس .دی .اسلیپری ) 1 /شیعه لبنانی و مخالف سیاسی امام صدر( گزارش داد که بیوه و پسر صدر
یک آپارتمان در پاریس دارند و اـکثر اوقات خود را در اینجا میگذرانند ٬چون در اینجا فقط ارتباط با
دولتها و گروههای مختلف که از طریق آنها امیدوارند درباره عاقبت امام چیزی پیدا کنند ٬آسانتر است .به
ـگفته اس .دی.اسلیپری  ٬1 /بیوه و پسر صدر در هفته حول ...شهریور در پاریس بودند .آنها در هفته حول
 26شهریور تا  30شهریور در پاریس نبودند .او نمیدانست که آنها به کجا رفتند یا دقیقًا چه موقعی .آیا
باید از سازمان اطالعاتی همکار سؤال شود؟
2ـ پرونده959032 :ـ962067 ٬201ـ 201تا تاریخ  2مهر  78در بایگانی ضبط شود.
سری

1ـ تلگرام مرجع سند شماره  43است.
 -2به دنبال درخواست قرارگاه تهران از پاریس برای اطالع از هویت اس .دی .التیمت  1 /و برادرش ٬ریاست سیا این کار را به عهده میگیرد ٬با
آن که در سند شماره  39هویت اس .دی .التیمت ) 1 /مهدی روحانی( اعالم شده بود ٬ولی قرارگاه تهران نتوانسته موقعیت وی را تشخیص دهد و
لذا سیا در مورد وی توضیح میدهد که چه کاره است .از آنجایی که سیا با استخدام مهدی روحانی میخواهد به قم و برادر وی دسترسی پیدا کند٬
لذا هویت برادرش را هم که هدف بوده است ٬اطالع میدهند.
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سند شماره )(46

سری  4مهر  58تلگرام غیر فوری
به :پاریس .رونوشت برای تهران ٬بیروت
از :واشنگتن 521028
هشدار :شامل منابع و شیوههای اطالعاتی است اس .دی .اسلیپری
عطف به :الف ـ رئیس  ٬518662ب ـ 1458600
1ـ همان گونه که در تلگرام مرجع الف قول داده شده ٬احتیاجات اطالعاتی زیر برای استفاده در قضیه
اس .دی .اسلیپری ) 1 /اس  (1 /ارائه میگردند ٬تا از رابطهای شیعه لبنانی خود در اروپا در این موارد
اطالعات جمع آورد و اـگر مسافرتی به بیروت برای اس 1 /پیش آمد آنها را در صحبت با رابطها در لبنان به
ـکار گیرد .به عالوه پاریس باید تلگرام مرجع ب را که در مورد شیعه در خاورمیانه احتیاجات هنوز معتبری
را عنوان میکند ٬ببیند.
2ـ احتیاجات عبارتند از:
الف :درباره ”امل“ گروه شبه نظامی شیعه در لبنان عمًال قحطی اطالعات وجود دارد.قدرت ٬رهبری و
ذخیره تسلیحات موضوع سؤالند ٬چه کمکهایی از ایران میرسد؟ مطابق گزارشهای مطبوعات یک بار در
اواخر فروردین و بار دیگر در اواسط تیر دبیر کل امل به ایران آمد و با رهبران آن مالقات کرد .منظور و
نتایج این مالقاتها چه بود؟ اس  1 /درباره سابقه و رابطه حسینی با رهبران ایرانی چه میداند؟ اطالعی که
اس  1 /در تلگرام پاریس  11096داد و گفته که نیروی )مسلح( شیعه در لبنان از سوریها پول میگیرد و
فلسطینیها آن را آموزش و فرمان میدهند و اعضاء آن را در حد وسیع تأمین میکنند ٬اولین اطالعی است
ـکه ما درباره دخالت سوریه یا فلسطینیها دریافت میداریم ٬باز شده این مطلب به صورتی جداـگانه٬
اطالعات خیلی قابل انتشاری خواهد بود.
ب) :حسین مصطفی خمینی( در  11شهریوروارد بیروت شد .آیا اس  1 /در آن زمان در بیروت بود .او
از مقصود این دیدار چه میداند؟ قرار بود که مجلس اعالی ٬شیعیان و جنبش امل برنامه مخصوصی را
برای دیدارش ترتیب دهند.
ج :در مورد مجلس اعالی شیعیان )ـکه بر امور شیعه در لبنان نظارت دارد( .آیا اس 1 /میتواند سابقه
هر یک از اعضای آن را تهیه کند .همچنین تمایالت ٬صفبندیهایشان و اینکه هر کدامشان بین شیعیان تا
چه اندازه نفوذ دارد؟ بانفوذترین آنها کیست؟
اس  1 /در تلگرام پاریس  10911گزارش داد که روحانیت شیعه دیگر نفوذ زیادی به شیعیان اعمال
نمیکند و جماعت شیعه در پی آن بودند که رهبری جدیدی برای خود دست و پا کنند .باز شده این مطلب
بسیار مورد عالقه خواهد بود .چرا روحانیت نفوذ خود را از دست داده که تا این حد متضاد با وضع ایران
است؟ آیا در فراهم کردن رهبری جدید موفقیتی حاصل شده ؟
د :از موضوعات جالب توجه ما رابطه او با صالح بیتار است که از بنیانگذاران حزب بعث )همراه میشل
عفلق ٬رهبر قدیمی جناح مخالف در سوریه میباشد .آیا وی اطالع دارد که بیتار هنوز فعالیت سیاسی
دارد یا نه؟ آیا میتواند نظریات بیتار را در اینباره که بیتار اوضاع جاری سوریه را چگونه میبیند جویا
شود؟ و حیات رژیم اسد را در رابطه با برخوردهای فزاینده گروهی ارزیابی کند.
1ـ تلگرام مرجع الف ٬سند شماره  43میباشد.

اسناد النه جاسوسی آمریکا

 650

3ـ ما تا حدی از اینکه اس  1 /ممکن است با سرویس جاسوسی اسرائیل در تماس باشد ٬نگرانیم.
اس 1 /گفته که از خط سرگرد سعد حداد که تحت الحمایه اسرائیل است و اینک به طور مؤثری کنترل
بخش بزرگی ازجنوب لبنان را در دست دارد٬طرفداری میکند و او به داشتن تماسهایی با مقامات سفارت
اسرائیل اعتراف کرده است.
4ـ پرونده0962067 .ـ 201تا تاریخ  3مهر  1378در بایگانی ضبط شود.
تمامًا سری
سری

سند شماره )(47

سری  13مهرماه  1358اعضاء
به :رئیس ٬رونوشت برای تهران
از :پاریس 13023
هشدار :شامل منابع و شیوههای اطالعاتی است .اس .دی .اسلیپری
عطف به :الف ـ رئیس  ٬518662ب ـ واشنگتن  ٬521028ج ـ پاریس  ٬12432د ـ رئیس ٬486658
هـ رئیس  ٬485999وـ رئیس 455576
1ـ تلگرامهای مرجع الف و ب 1زودتر از موعد عزیمت اس .دی .اسلیپری  1 /که در پیام مرجع ج
پیشبینی شده بود ٬نرسیدند تا ما را قادر سازند در یک فرصت مناسب گزارشهای ارزیابی را مرور و طرح
عملیات را اصالح کنیم .به عقیده ما تشخیص ستاد مرکزی از پیشنهاد اس .دی .اسلیپری  1 /که آن را
پیشنهاد استخدام به عنوان مأمور اصلی )ـکارگزار( خوانده صحیح است .ما هنوز پیشنهاد مقابل خود را که
عنوان کارگزار را به هدفیاب و خبرگیر تغییر میدهد و نرخ پرداخت عادالنهای را تثبیت میکند ٬عنوان
نکردهایم .قبل از اینکه به چنین کاری اقدام کنیم باید عوامل ذیربط در حدودوظایف اس .دی.اسلیپری /
 1را روشن بگردانیم ٬بر سر یک پرداختی عادالنه به توافق برسیم و باالتر از همه معین کنیم آیا آنقدر به او
اعتماد داشته باشیم که با او وارد روابط مخفی هر چند به شکلی آزمایشی شویم .تلگرام مرجع الف به طور
مؤثری از پیشرفت در توسعه ارتباط عملیاتی جلوگیری میکند .در عین حالی که با عجلهای نداریم٬ولی
نمیتوانیم مدت نامعلومی ازاقدام خودداری کرده و توجه نکنیم که این خسارت را بابت ایجاد کنترل الزم
برای امنیت بیشتر روابط خود تحمل میکنیم.
2ـ تلگرام مرجع الف به گونهای به ”ماجر“ و ”سوابق“ اس .دی .اسلیپری  1 /پرداخته که از آن
استنباط میشود ٬سابقهای تاریک و منحوس داشته است .تلگرامهای مرجع ”د“” ٬ه“” ٬و“ )تمامی اخبار
مربوط به اس .دی .اسلیپری  1 /که در دسترس ما است( نشان میدهند که:
الف :در خرداد  ٬1342پی .ای .سیکوالر  1 /گفت که اس .دی .اسلیپری  1 /رهبران شیعیان لبنان را
تحریک میکرد تا از شاه طرفداری کنند و همچنین گفت که وی یک عامل درجه دو انگلیس است .ظاهرًا
پی .ای .سیکوالر  1 /ادعای اخیر را به اثبات نرسانده است و ما نمیتوانیم تناسب این درجهبندی را بدون
تصدیق او بپذیریم .تحریک به طرفداری از شاه را نمیتوان در جو سیاسی سال  1342زننده به حساب
آورد .پی .ای .سیکوالر چگونه به این اطالعات دست یافته است؟ میزان اطمینان و انگیزهاش در گزارش
1ـ تلگرام مرجع الف سندشماره  ٬43ب سند شماره  ٬46ج سند شماره  ٬41ه سند شماره  39میباشند.
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ـکردن آن چه بود؟
ب :پی .ای تیک در دی ماه  1342گفت که اس .دی .اسلیپری  1 /یک مأمور حقوق بگیر سازمان
امنیت کشور خود بود .ما نمیتوانیم این را زننده تلقی کنیم ٬اما عالقهمندیم که تشخیص اداره مرکزی از
نحوه دستیابی پی .ای .تیک به خبر ٬میزان اطمینان و انگیزهاش را در گزارش این خبر بدانیم .همین رویه
شامل گزارشهای پی .ای .اسکوف مبنی بر اینکه اس .دی .اسلیپری  1 /در اوایل دهه  1340بـرای
سازمانهای اطالعاتی پلیس و ارتش حکومت خود کار میشود .از مجموع این سه ادعا چنین برداشت
میشود که او وسیعًا در مورد گزارش دهی به مقامات محلی ٬مظنون است ٬اما چنین چیزی معلوم نشده
است و بدین جهت در این مورد که وی برای چه سازمانی کار میکرده سردرگمی وجود دارد .در هر
صورت اـگر وی برای سازمانی کار میکرده ٬آن از سازمانهای کشور خودش بوده است.
ج :به هر حال پی.ای .اسکوف  1 /همچنین مدعی بود که بر اساس آرشیوهای رکن  2لبنان اس.دی.
اسلیپری  1 /برای عربستان کار میکند )به هیچ سازمانی ٬حتی سفارت بیروت هم تصریح نشده بود( ٬با
سفارت آمریکا همکاری دارد و با یکی از مقامات انگلیس هم دوست است .مسلمًا لزومی ندارد نسبت به
هر یک از این ادعاها سوء تعبیر داشته باشیم و باز نه تنها نمیدانیم که در قبال تشخیص منبع چه بگوییم٬
بلکه امکان این را هم رد نمیکنیم که شاید این ادعاها را با قصد پوشیده داشتن عامل خـودشان در
آرشیوهای رکن  2گذشته باشند ٬البته اـگر اس .دی .اسلیپری  1 /واقعًا از عوامل ایشان بوده باشد.
د :باالخره و دوباره در دهه  1340ادعا میشوداس.دی.اسلیپری  1 /رابطی به نام الزارسیولج داشت
ـکه دبیر اول سفارت یوگسالوی بود.
جالب خواهد بود ٬اـگربدانیم که آیا خود سیولج ارتباط جاسوسی داشت٬کمونیست بود ٬همچنین تعداد
و نوع تماسهای بین این دو چگونه بوده است؟
مأمور مربوطه وقتی میخواست از اس .دی .اسلیپری فرم  PRQرا تهیه کند ٬پرسید که آیا هرگز وی با
ـکارکنان هیچ سازمان جاسوسی رابطه داشته است .سپس درباره رابطه با سفارت اسرائیل که خودش به آن
اذعان داشته و ارتباطش با مأمورین ساواـک پرس و جو کرد .وی با قاطعیت تأـکید کرد که با کسی رابطه
جاسوسی نداشت .هر چند ممکن بود بین دوستان زیادی که از مقامات رسمی عرب داشت ٬مقامات
جاسوسی هم بوده باشند که این واقعیت را از وی پنهان داشتهاند .بدین ترتیب ما محدودهای را مشخص
ـکردهایم که کم و کیف آن باید توسط آزمایش دروغ سنجی تحقیق شود .اس .دی .اسلیپری  1 /به ما گفته
است که با برخورداری از دخالت ادگار فوره قادر است بدون مشارکت فرانسویها ٬در پاریس به وکالت
بپردازد و یک استودیو برپا دارد .مایوان ٬بیزی  ٬1 /یکی از نوچههای فوره را مکلف کردهایم گزارش
خالصهای تهیه نموده و مشخص کند اس .دی .اسلیپری کیست ٬چگونه خود را تأمین میکند و ارتباطات
سیاسی وی در فرانسه و جهان عرب چیست؟ ضمنًا آیا اداره مرکزی میتواند درباره چنین اظهاراتی از
تلگرام مرجع ه از قبیل اس .دی .اسلیپری  1 /نزد مأمورانی که در بیروت خدمت کردهاند ٬معروف و بدنام
است” .و همچنین“ محتمل است وی در تماس با سرویس جاسوسی انگلیس باشد ٬هر چند که احتماًال
ارتباط خود با سیا را برای آنها آشکار نکرده است ٬به طور مشخص و دقیق صحبت کند ٬بیاناتی از این
قبیل به این معنا هستند که حقایقی درباره اس .دی.اسلیپری  1 /وجود دارند که بر ما پوشیدهاند و این
حقایق میتوانند موجب تسهیل تحقیق در حوزه فعالیت درباره این منبع بالقوه شوند .شناخت اس .دی.
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اسلیپری  1 /یعنی عدم اعتماد به او ٬اما شخص باید از خود بپرسد که واقعًا چه چیزی میداند .شخصیت
وی یادآور یکی از عمال بزرگ گذشته به نام کیو .پی .پوش است که نزد همه مظنون به فعالیت برای
اسرائیلیها و برای اـکثر قدرتهای غربی و از جمله ما بود و باالخره به همین جهت مرد.
3ـ اـگر چه اس.دی.اسلیپری خود را برای ایفای وظیفه کارگزاری نامزد کرده است ٬در رفتار وی برای
معرفی مستقیم ما به خبردهندگانی که مشخص شدهاند ٬تا به امروز بیمیلی مشاهده نشده است .قضایای
عالمیر ٬اس.دی .التیمت وچندین تن دیگر که مأمور مربوطه از مالقات کردن باایشان امتناع ورزیده ٬این
ادعا را به اثبات میرساند .فکر نمیکنیم که ادامه این روال مشکل باشد ٬اما نمیتوانیم آن را به قم و نجف
منتقل کنیم .مگر اینکه اول اس .دی .اسلیپری  1 /را به تماس با رابطین موجود )آنهایی را که در مسافرت
مورد اشاره تلگرام مرجع ج قرار بود مالقات کند ٬در پاراـگراف  2پیام مرجع ج مشخص شده بودند( و
یافتن افرادجدید روانه کنیم .همین که کار هدفیابی انجام پذیرفت ٬با توجه به اینکه آن نواحی به اعتقاد ما
از لحاظ عملیاتی نسبتًا خارج از دسترسند ٬به نظر میرسد که اس .دی .اسلیپری  1 /باید آنهایی را که
نشان کرده است برای مالقات ٬سنجش و پرورش ٬به جای دیگر بخواند .اـگر ما مجبوریم در مورد اس.
دی .اسلیپری  1 /بعضی مالحظات امنیتی را رعایت بکنیم ٬آنگاه به نظر ما این نامزدها باید به جایی
ـکشانده شوند که در آن بیشتر از تهران ٬بغداد یا بیروت بر محیط عمل خود تسلط داشته و کمتر از این لحاظ
در خطر باشیم .بدون شک این امر مستلزم یک بهانه و وجوهاتی خواهد بود .از دریافت نظریه ستاد در
اینمورد استقبال میکنیم.
4ـ ما به این نکته توجه داریم که در ابراز حساسیت خود مأمور مربوطه نسبت به نحوه تلقیای که اس.
دی.اسلیپری از زندگی دارد و خود را ”عرب در پاریس میبیند“ و مخارج آن و همچنین نسبت به مختصر
اهمالی که وی در مقام کارگزاری از خود نشان میدهد ٬ممکن است با اشتغال ذهنمان به مسئله امنیت و
نسبت هزینه ـ کارایی استعدادهای عملیاتی آتیهدارتر او را کور کرده و آن طور که شایسته او بوده رفتار
نکرده باشیم .اس .دی .اسلیپری  1 /یک حقوقدان است که برای خودش شخصیتی دارد .آشنایان بالقوه
سودمند او گروه بزرگی را تشکیل میدهند و او به اندازه کافی پر رو است تا با هر کس که ما بخواهیم
مالقات کند .این مالحظه که وی در همه کسانی که مالقاتشان میکند ٬احساس اطمینان برنمیانگیزد٬
شاید به نفعمان تمام شود ٬زیرا گمان میکنیم خود او ملتفت این نکته هست .مورد مذکور میتواند دلیل
تمایل وی به مرتبط کردن مأمور مربوطهاش با خبردهندگان باشد .وی از بسیاری از هموطنان خود
طماعتر است ٬اما چندان استثنائی نیست و خود را فردی نشان داده که حاضر است ٬برای به دست آوردن
پول بیشتر ٬کمی از پول خود را به خطراندازد .خیلی باهوش میباشد ٬و در خبرگیری ماهر و در سنجش
طرف خود تیزهوش میباشد .زمانی که متوجه عالقهای که ما غربیها به گزارشهای تشریحی داریـم٬
میشود ٬به دقت و یا تفصیل گزارش میدهد و هرگاه که خواسته شود آن را بر روی کاغذ میآورد.
آن طور که تا این مرحله میانه تحقیقات حوزه فعالیت روشن شده است او فردی بصیر و وفادار به نظر
میآید .در عین حالی که عالقه مند است وجهه خود را در حوزه سیاسی بیفزاید ٬ظاهرًا اشتیاق به پیشبرد
استقالل لبنان نیز که با منافع ما هم ناسازگار نیست ٬وی را دائماً تحت تأثیر قرار داده است .بنابراین در این
برهه از زمان فرضیه کار ما این است که میتوان اس.دی.اسلیپری  1 /راکنترل کرد و احتماًال صرف پول و
زمان جهت چنین کاری یا جهت تشخیص عدم صحت فرضیهمان ارزش دارد.
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5ــ رقم هزار دالر ما در تلگرام ج بر این تصور مبتنی بود که این مبلغ به عنوان بخشی ازپرداختی یک
دوره آزمایشی خواهد بود که حداقل قدری از حقوق موقتی و هزینههای عملیاتی را در بر میگیرد غرض
این بود که با انجام دادن یک معامله کلی ٬بخشی از هزینه صرفه جویی شده باشد .اس .دی .اسلیپری 1 /
حداقل  400دالر صرف هزینههای عملیاتی اس .دی .التیمت  1 /و عالمیر کرده است تا آنها را با مأمور
مربوطه بر سر یک میز بنشاند .اس .دی .اسلیپری  1 /در کار وکالت توفیق داشته ٬در فرانسه حتی یک
وکیل کارآموز هم در ساعت  50دالر آمریکا درآمد دارد .اـگر اس .دی .اسلیپری  1 /را از لحاظ حرفهای
نگاه میداشتیم ٬با این نرخ کل هزینه وقتی که او صرف مالقاتهای خود در ضمن عملیات کرده برای ما
حدود  2000دالر میبود .حرف ما این نیست که مقرری اس.دی .اسلیپری  1 /باید با نرخهای رسمی
پرداخت شود ٬هر چند که یک نظر به سبک زندگی ابراهیم سوس از سازمان آزادیبخش فلسطین کافی
است که شخص را به همترازی کلی وضع صاحبان مشاغل حقوقی در برابر صاحبان مشاغل پر خطرتر
معتقد کند .ما ترجیح میدهیم که بدون مطرح کردن مسائل مالی تا آنجا که میتوانیم ادامه دهیم و آنگاه
رابطه را به خوبی خاتمه دهیم ٬به عوض آن که برخورد غیر منصفانهای از آن نوع که در پاراـگراف  3مرجع
الف پیشنهاد شده بود ٬داشته باشیم .در نظر ما شاید وقار اس .دی .اسلیپری  1 /بر بنیان سستی استوار
باشد ٬امااین برای او اهمیت دارد و مانباید بدون توجه به امکان عکسالعمل انتقامجویانه وی ٬آن را نادیده
بگیریم .از ستاد خواهشمندیم تجدید نظری در آنچه که به وی پیشنهاد میکنیم ٬مبذول دارند .چرا که نوع
پیشنهاد ممکن است انگیزهای شود او خود را تحت کنترل ما درآورد تا به حدی که بدون پردهپوشی منابع
درآمد خود را برای ما بازگو کند ٬به آزمایش دروغ سنجی تن در دهد ٬و آنگاه به عنوان هدفیاب و منبع
اخبار عملیاتی فعالیت کند ٬ضمنًا احتمال دارد که ما از او به عنوان پل ارتباط اجتماعی برای رسیدن به
هدفهای خود در پاریس ٬که لزومًا ایرانی نخواهند بود و به عنوان مجرای تغذیه روزنامه نگاران محلی یا
مطالبی در حمایت از برنامههای آر.تی .وینر در مورد خاور نزدیک استفاده کنیم.
فکر میکنیم رقمی را که نهایتًا به آن میرسیم ٬باید متکی بر این فرض باشد که تقاضای یک مرد برای
حقوق کافی جهت جاسوسی و کارهای عملیات مخفی به همان اندازه معقول است که تقاضای حقوق برای
هر نوع کار دیگر ٬به استثنای این واقعیت که جاسوسها برای درآمد مخفی خود مالیات نمیپردازند .میزان
و نوع پرداخت نباید منعکس کننده احساس تکلفمان به رعایت مسایل امنیتی باشد ٬چون مهمترین مسئله٬
ادامه ارتباط است.
سری
6ـ پرونده 962067ـ 201تا  13مهر  78در بایگانی ضبط شود.
سند شماره )(48

سری  17مهر  58اعضاء
به :با حق تقدم به رئیس ٬رونوشت با حق تقدم برای تهران
از :پاریس 13133
هشدار :شامل منابع و شیوههای اطالعاتی است .حساس ـ آر.تی .وینر ٬اس .دی .التیمت
عطف به :پاریس 11098
1ـ اس .دی التیمت  1 /با مأمور مربوطه پاریس تماس گرفته تا گزارش بدهد که تهدید علنی آیتاهلل
صادق الروحانی به اینکه شیعیان بحرین را تحریک به شورش خواهد کرد .درجواب به درخواست پیروان

اسناد النه جاسوسی آمریکا

 654

روحانی در بحرین برای حمایت از آنها در مبارزهشان جهت کسب آنچه که حقوق خود از امیر بحرین
میدانند ٬بوده است) .اس .دی التیمت  1 /گفت که جمعیت بحرین هشتاد و پنج درصد شیعه هستند و
اـکثریت عمده شیعه پیروان روحانیند (.اس .دی التیمت  1 /گزارش داد که نخستوزیر بازرگان و آیتاهلل
خمینی هر دو از روحانی خواسته بودند که حمالت خود به مقامات بحرینی را مالیم کند .روحانی حدود
یک هفته تأمل خواهد کرد و در ضمن از اس .دی التیمت  1 /خواسته که واـکنش خارج نسبت به مبارزه
روحانی علیه بحرین را مورد بررسی قرار دهد .اس .دی التیمت  1 /از مأمور مربوطه خواستار واـکنش
دولت آمریکا شد و پیشنهاد کرد که مطابق با هر راهنمائی که دولت آمریکا میدهد به روحانی توصیه
نماید.
2ـ مأمور مربوطه به اس .دی التیمت  1 /گفت که درخواستی این نوع باید به مقام باالتر ارجاع داده
شود ٬اما تا آن موقع مأمور مربوطه میتواند با اطمینان این مطلب را به اس .دی التیمت  1 /بگوید که یک
شورش در بحرین در این موقع ممکن است نتایج تزلزل باری در برداشته باشد ٬تا حدی که پیشبینی یا
ـکنترل آن مشکل است و بنابراین احتمال داده نمیشود که با منافع دولت آمریکا یا هر یک از همسایگان
بحرین سازگار باشد .مأمور مربوطه نظر داد که این منطقه ظاهرًا بیش از هر چیز نیازمند یک دوره ثبات
است ٬تاتغییراخیر در آن حل گردد .مأمور مربوطه قول داد که طی این هفته جواب رسمی دولت آمریکا را
به اس .دی التیمت  1 /بدهد .تقاضا میشود ستاد راهنمایی فرماید.
3ـ مأمور مربوطه به اس .دی التیمت  1 /اظهار داشت که به هر صورت در قبال مخالفت خمینی و
دولت ایران ٬برای روحانی مشکل خواهد بود که الاقل بدون مواجهه با خطر انزوای سیاسی در سطح فعلی
مبارزه خود را ادامه دهد .اس .دی .التیمت  1 /جواب داد که ممکن نیست یک آیتاهلل را که از تشخص
فردی چون روحانی برخوردار است از پیروان دینیش که تشکیلدهنده پایگاه سیاسی او هستند منزوی
نمود.
4ـ طی مذاـکره در مورد اوضاع جاری ایران و مخالفین خارج ٬اس .دی التیمت  1 /گفت اـگرچه تقریبًا
هر روز از ایرانیان مهاجر تقاضاهایی دریافت میدارد که خود را مخالف خمینی اعالم نماید ٬احساس
میکند که زمان هنوز مناسب نیست .نظر اس .دی التیمت  1 /این بود که به واسطه ناتوانی رژیم خمینی از
اینکه علیه بیکاری ٬تورم و قطعه قطعه شدن کشور با شایستگی کاری انجام دهد ٬طی پنج شش ماه آینده
اوضاع ایران ممکن است به حد کافی آشفته گردد ٬تا امکان تشکیل یک حرکت مخالف مؤثر را بدهد .به
نظر اس .دی التیمت  1 /فقدان نهادهای کارآمد سیاسی در ایران حکم میکند که هیچ جنبش مخالفی
نمیتواند بدون رهبری دینی موفقیت یابد .به همین دلیل هم ٬همین رهبر دینی که به پیروزی میرسد
نخواهد توانست بدون همکاری طبقه روشنفکر تربیت شده در غرب و راهنمایی و حمایت قدرتهای
صنعتی غرب خصوصًا آمریکا موفقیت خود را حتمی نماید .اس .دی التیمت  1 /توضیح داد که در چنین
ـکوششی برای اعاده ثبات به ایران او حاضر خواهد بود ٬تحت راهنمایی دولت آمریکا وظیفهای بر عهده
ـگیرد و به طور ضمنی فهماند که تحت هیچ شرایط دیگری با خمینی به مجادله نخواهدپرداخت .اس .دی
التیمت 1 /تأـکید کرد که اختیار کامل دارد از جانب روحانی درمسئله بحرین حرف بزند و ضمنًا فهماند که
روحانی نیز در تحلیل فوقالذکر درباره نحوه عمل در اوضاع سیاسی ایران با او اشتراـک نظر دارد.
سری
5ــ پرونده961724 :ـ 201تا تاریخ  17مهر  78در بایگانی ضبط شود.

پاریس پناهگاه جاسوسان آمریکا  655

سند شماره )(49

سری  27مهر  58اعضاء
به :با حق تقدم به پاریس ٬رونوشت برای تهران
از :رئیس 535287
هشدار :شامل منابع و شیوههای اطالعاتی است .اس .دی .اسلیپری اس .دی التیمت
عطف به :الف ـ تهران  :54496ب ـ پاریس  ٬13023ج ـ پاریس  ٬12959د ـ پاریس ٬12898
هـ پاریس  ٬12833و ـ تهران  ٬54353ز ـ رئیس  ٬518662ح ـپاریس  ٬12610ط ـپاریس 12594
ی ـ رئیس  ٬517075ک ـ پاریس  ٬12432ل ـ رئیس 580655
1ـ ستاد بابت تلگرام مرجع ب 1که خالصه نظریات و نگرانیهای پاریس درباره تحوالت قضایای اس.
دی .اسلیپری ) /1اس  (1 /و اس .دی التیمت ) 1 /آ  (1 /بود ممنون است .همانگونه که تلگرام مرجع الف
متذکر شده است ٬عدم توانایی جنبش بختیار به ایجاد حتی مقدار کمی شور و فعالیت همچنان موضوعی
است که بسیار مورد توجه میباشد .معذالک این جنبش همچنان هدف اطالعاتی معتبری است که فکر
میکنیم هم اس  1 /و هم آ 1 /احتماًال قادر به جمع آوری اطالعات خارجی ذیقیمتی درباره آن هستند.
تحلیلگران در زمینه گزارشهای اس  1 /علیرغم اشتباهات و اینکه تا به امروز قسمت اعظم اطالعاتش
مورد تأیید قرار نگرفته است ٬عالقه خود را ابراز داشتهاند و گزارشهای وی را بالقوه مفید به حسـاب
میآورند .بنابراین معتقدیم که ارزیابی پاریس مبنی بر اینکه اس  1 /میتواند در رابطه بااهداف گوناـگونی
همکاری نماید ٬صحیح است.
2ـ پس از گفتن این مطلب ٬مایلیم دوباره تأـکید کنیم که ما هنوز در قابل اعتماد بودن ٬صحت قول و
انگیزههای اس 1/و آ 1/هر دو خیلی تردید داریم و در عین حال که به اعتقاد ما تماس با این دو منبع
ارزشمند است و حتی ممکن است از آتیه خوبی برخوردار باشد٬ادامه تماسها باید باحداقل تعهد ممکن از
جانب ما همراه باشد .رئوس نگرانیهای ما پیرامون دامنه تعهدات سیا به اس  1 /و آ  1 /در مسائل خاص
ـگزارشگری در زیر آمده است .ما همچنان معتقدیم تا موقعی که خالف آن ثابت نشده اس  1 /و آ 1 /از
هرگونه تعهد یا رابطه رسمی سیا برای پیشبرد منافع خود استفاده خواهند کرد و معضالتی به بار میآورند
ـکه از هرگونه منفعتی که عاید ما شود بیشتر است.
3ـ ما فکر میکنیم که اس 1 /و آ 1 /رابطه خود با سیا را به دیده رابطهای مینگرند ٬که در آن محصولی
برای فروش دارند ٬که همان جناح خاص خودشان از جنبش ضد خمینی میباشد و دیگر اینکه آرزوی
حمایت دولت آمریکا را دارند و سیا را به دیده منبع یاوسیلهای برای جلب این حمایت مینگرند .در حالی
ـکه این منابع از این جنبه منحصر به فرد نیستند ٬آنها اطالعاتی تهیه کردهاند که ممکن است حاـکی از قابل
اطمینان نبودن )مجرای ـ م( دسترسی ایشان به اطالعات باشد .از مواردی که مورد توجه خاص ما است٬
رابطه اس  1 /با جواد عالمیر دولو است که فرد مورد نظر تلگرام مرجع ”ـک“ است و سابقهای گوناـگون و
وسیع دارد و کوششهایی را که به نمایندگی بختیار انجام داده ٬طبق گفته اس .دی .پیر  1 /به وسیله خود
بختیار مردود شناخته شده است )تلگرام رئیس  .2(528726از این گذشته نه بختیار و نه هیچ یک از
اطرافیان بالفصلش اتحاد ملی و یا علی تریری را نمیشناسند.
1ـ تلگرام مرجع ب سند شماره  ٬47د سند شماره  33سند شماره  ٬43ط سند شماره  ٬31ک سند شماره  41میباشد.
2ـ تلگرام رئیس  528726سند شماره  34میباشد.
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4ـ گزارشهای اخیر سؤاالت چندی را نسبت به دقت گزارشهای اس  1 /ـ دولو به شرح زیر مطرح
ـکردهاند:
الف :اشتباه گرفتن فداییان خلق به جای مجاهدین خلق در تلگرام مرجع د همان طور که در تلگرام
مرجع ”و“ تذکر داده شده است.
ب :تعیین آیتاهلل مطهری در تلگرام مرجع به عنوان یکی از رهبران مذهبی ایران که اتحاد ملی فعًال
)شهریور  (1358با آن در تماس است .مطهری دراردیبهشت  1358به وسیله گروه فرقان در تهران ترور
شد.
ج :معرفی تفکر سیاسی مصطفی چمران در تلگرام مرجع ج که با شناخت تحلیلگران مرکز تحلیل
خارجی کشور از ایدئولوژی او مطابقت ندارد .همچنین ادعای نسبت فـلسطینی او هـم مـورد تأیـید
پیشینههای ما )ـکه بخش عمده آنها از بایگانی مدارک ان .وی کنوپی )احتماًال وزارت دفاع ـ م( اتخاذ شده
نیست.
این پیشینهها او را متولد تهران و اولین تماسش با سازمان آزادیبخش فلسطین و لبنانیها را در حدود
سال  1349نشان میدهند.
5ــ با اطالعاتی که طی مالقاتهایمان با آ 1 /حاصل شده ٬همچنان نگران آنیم که آ 1 /در امیدهای خود
برای به چنگ آوردن مقام رهبری احتمالی جنبش ضد خمینی عزم خود را جزم کرده باشد .تا به امروز
ارزش اساسی آ  1 /ناشی از این حقیقت بوده که برادرش مقام برجستهای را در شورای انقالب در تهران
دارد .ما به اطالع از کم و کیف این رابطه و بهرهبرداری از آن جهت جمع آوری اطالعات بسیار عالقمندیم.
دسترسی آ 1 /به ناراضیان یاجوامع مذهبی ایرانی که در اروپا پایگاه دارند ٬تا به حال مثمر ثمر نبوده است.
د :ما هنوز مصمم هستیم که برای خدمات گذشته اس.دی.اسلیپری  1 /مبلغ  1000دالر به وی بدهیم
و بابت خدمات آیندهاش هم به وی دستمزد بدهیم .به هر حال به سبب نگرانیهای فوقالذکر ٬ترجیح
میدهیم که دستمزد اس  1 /را فقط برای خدماتی که قبًال انجام داده بپردازیم .در عین حالی که مبلغ هزار
دالر نرخ جاری وکال ٬اس  1 /را کامًال تأمین نمیکند .درواقع او بود که با ما تماس گرفت و همچنان برای
ادامه این تماس دالیل خاص خود را عالوه بر دالیلی که آرا داشت دارد .در عین حالی که ما معترضیم رد
پیشنهادهای عملیاتی قرارگاه که در تلگرامهای مرجع)ب( و )ـک( طرح شدند ٬احتماًال کنترل ما بر اس 1 /
را غیر ممکن خواهد ساخت ٬حاضر نیستیم تعهداتی را که برای برقراری چنین کنترلی ضروری شمرده
شدهاند ٬تقبل نماییم .بنابراین اـگر قرارگاه تصور میکند که دستمزد هزار دالر برای خدمات گذشته ٬در
نهایت مولد نخواهد بود ٬فکر میکنیم بهترین طریقه همان خواهد بود که در پاراـگراف  5تلگرام مرجع الف
آمده و آن ادامه تماس تا حد ممکن بر پایه عدم پرداخت دستمزد است.
6ـ منبع نظریه معروف و بدنام تلگرام رئیس ) (485999یکی از مأموران ستاد مرکزی است که در
بیروت خدمت میکرد ومیدانست که اس  1 /در تماس با مأموران گوناـگون سفارتی بوده و شهرت نسبتاً
ناـگواری به عنوان دالل اعمال نفوذ دارد .در بایگانی اخیر ستاد هیچ جزئیات یا چیزی مربوط به اس 1 /
موجود نیست که این خاطره مسلمًا شخصی را تأیید یا تکذیب نماید.
7ــ ژوزف .و .آدلسیک که حدود  29مهر ماه از پاریس در رابطه با یک منبع ایرانی دیگر رد میشود٬
خوشحال خواهد شد که در مورد اس  1 /و آ 1 /و سایر منابع با مأموران قرارگاه مذاـکره نماید.
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8ــ ما برای دادن پاسخ به پاراـگراف  2قسمت الف تلگرام مرجع )ب( مشغول تحقیق هستیم و شما را در
جریان خواهیم گذاشت.
9ـ پرونده 962067ـ961724 ٬201ـ 201تا تاریخ  27مهر  78در بایگانی ضبط شود .تمامًاسری
سند شماره )(50

سری  29مهرماه  58اعضاء
به :رئیس ٬رونوشت برای تهران
از :پاریس 13710
هشدار :شامل منابع و شیوههای اطالعاتی است .اس .دی .اسلیپری ٬یو .ان .بیزی
عطف به :پاریس 113023
1ـ در  11مهر ماه از یو.ان .بیزی 1 /خواسته شد که رابطه اس .دی .اسلیپری با ادگارفوره را مشخص
ـکند .به یو .ان .بیزی  1 /گفته شد که اس .دی .اسلیپری  1 /یک لبنانی است که سابقًا متخصص پارلمانی
بوده و بدون داشتن شریک فرانسوی ٬یک دفتر حقوقی در پاریس دایر کرده و میگوید که با استفاده از
دخالت فوره توانسته این کار را انجام دهد .و نیز از یو .ان .بیزی  1 /خواسته شد )در محدودهای که امنیت
فردی خودش کامًال محفوظ بماند( مشخص نماید کار اصلی ٬ارباب رجوع ٬آشنایان و منابع درآمد اس.
دی .اسلیپری  1 /چیست و دلیل همکاری وی چه چیزی ممکن است باشد.
2ـ در  28مهرماه پس از صحبت با فوره و چند تن از همکاران فوره که معرفی نشدند٬یوان .بیزی 1 /
ـگفت که:
الف :فوره فقط حدودًا سالی یک بار اس .دی .اسلیپری  1 /را میبیند و به هر حال علت روابطشان را
بروز نمیدهد.
ب :میشل اودیو از آشنایان فوره مکررًا اس .دی .اسلیپری  1 /را میبیند.
ج :اس .دی .اسلیپری  1 /شایع کرده است که روابط نزدیکی با آمریکاییان دارد.
د :اس .دی .اسپیلری  1 /پول زیادی خرج میکند.
ه:اس.دی.اسلیپری  1 /با محمد شبی یک تبعه تونس که در مقام وابسته فرهنگی سفارت ـکویت است
روابط نزدیکی دارد.یو.ان .بیزی  1 /گفت که شبی یک چپی است که زمانی در تونس به مرگ محکوم شده
بود ٬فردی است که با پاسپورت عراقی مسافرت میکند ٬با فاروق قدومی ٬صالح خلف و خالدالحسن از
چهرههای سازمان آزادیبخش فلسطین روابط نزدیکی دارد .و نیزیو.ان .بیزی  1 /میگوید که شبی با یک
ـگروه وابسته به شیراـک که در امور مالی و تجارتی فرانسه در عربستان سعودی و خلیج فارس فعال است٬
ـکار میکند .سرپرست این گروه یو .ان .کلیپ  1 /است که فرستاده اصلیش نزد سالطین خلیج فارس
شخصی است به نام نیکوالس النگ )هویت( که کارمند بانک و رمز و مدیر نشریه شرق و غرب میباشد.
النگ که سابقًا در کار مذاـکره فروش اسلحه به لیبی فعالیت داشت ٬اینک در طرحی که در ارتباط با
اتحادیههای تجاری تونس است و در آن شبی با وی همکاری دارد ٬منظمًا به تونس سفر میکند.
3ـ در  26مهرماه مأمور مربوطه از اس .دی .اسلیپری  1 /در دفتر کارش پرسید که آیا او درباره یک
فرانسوی به نام دو التره که خود را نماینده منافع حکومت فرانسه در خلیج فارس مینمایاند ٬اطالعاتی
1ـ تلگرام مرجع سند شماره  47میباشد.
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دارد؟ اس .دی .اسلیپری  1 /پاسخ منفی داد و بالفاصله تلفن را برداشت و این سؤال را برای کسی که بعدًا
نامش را نیکوالس النگ معرفی کرد ٬مطرح کرد.اس.دی.اسلیپری  1 /گفت که النگ به وی اطمینان داده
ـکسی با این مشخصات که نماینده الیزه یاـکو آی دو اورسای باشدوجود ندارد و گفت که مطلب را از وزارت
تجارت خارجی جویا خواهد شد .اس .دی .اسلیپری  1 /گفت که النگ مردی است که همانا نماینده
تأسیسات حکومت فرانسه در خلیج فارس میباشد ویکی از همکاران یو.ان .کلیپ  1 /و بانک و رمز بود
و احتماًال با سازمان اطالعات فرانسه ارتباط دارد.
4ـ پاریس سابقهای از شبی ندارد و شبی در فهرست دیپلماتیک وزارت خارجه فرانسه به عنوان
عضوی از مقامات سفارت ـکویت نیامده است
5ــ پرونده962067 :ـ0947028 ٬201ـ005584 ٬201ـ 201تا  28مهر  78در بایگانی ضبط
سری
شود.
سند شماره )(51

سری  29مهر  58اعضاء
به :رئیس ٬رونوشت برای تهران
از :پاریس 13711
هشدار :شامل منابع و شیوههای اطالعاتی است .اس .دی .اسلیپری ٬یو .ان .بیزی
عطف به :پاریس 113710
هویت یو .ان .ساسپند )سابقًا یو .ان .گریست  (14 /است که )رابطه با او( در اواسط  1978خاتمه یافت
به این علت که ازدادن هویت منابع اخباری که در پاریس و طی مسافرتهای خود به خاورمیانه و آفریقا به
دست میآورد ٬خودداری میکرد.
سری
تا تاریخ  27مهر  78در بایگانی ضبط شود.
سند شماره )(52

سری  20شهریور  58اعضاء
به :فوری به تهران ٬رئیس
از :پاریس 12269
هشدار :شامل منابع و شیوههای اطالعاتی است .حساس ـ آر .تی .وینر
1ـ تیمکن مأمور قرارگاه پاریس )هویت الف برای تهران( که عمًال تحت پوشش )هویت ب برای تهران(
ـکار میکند ٬سنجش و کار مقدماتی روی هویت ج را به عنوان مجرای بالقوهای برای کار ال .دبلیو .شل2
روی اخبار مربوط به ایران ٬جنبش غیرمتعهدها و سایر موضوعات مربوط به خاور نزدیک و آسیای
جنوبی شروع کرده است .یک منبع ذخیره قرارگاه پاریس )هویت د برای ستاد مرکزی( به یک دوست خود
ـکه سردبیر فرهنگی مجله هویت ج است گفت فردی که مسائل جهان سوم را برای این مجله گزارش
مینماید ٬باید با تیمکن دوست منبع ذخیره )یاد شده( مالقات کند .تیمکن روی همین مطلب کار میکند و
1ـ تلگرام مرجع سند شماره  50میباشد .از مقایسه دو سند معلوم میشود ٬که نام رمز یو .ان .ساسپند متعلق به نیکوالس النگ مدیر نشریه
فرانسوی ”شرق و غرب“ بوده است.
2ـ ال .دبلیو .شل نام مرکز عملیات مخفی سیا در ارتباط با وسایل ارتباط جمعی جهانی میباشد.

پاریس پناهگاه جاسوسان آمریکا  659

روشنفکر تک رو مطلعی است که دائمًا تأسف میخورد ٬اخالق حرفهای او را از مقاله نویسی بـرای
مطبوعات ٬که حداقل در فرانسه به طور رقتباری در مورد جهان سوم یک نواخت میباشند ٬بازمیدارد.
طرح آزمایشی ما این است که هویت ج را تحریک کنیم با تیمکن به عنوان یک منبع بالقوه طرح دوستی
بریزد .تیمکن فقط یک برخورد باهویت ج داشته که در منزل وی )مونث( با هم مشروبی صرف کردند و
هنوز نیم ساعت با هم نبودند که فیلمبردار خبرگزاری فرانسه وارد شد و فیلمی از ایران دوران انقالب را به
نمایش گذارد) .خواهر این فیلمبردار رایزن فرهنگی سرویس فرانسوی رادیو پکن است( تیمکن در 23
شهریور با هویت ج غذا صرف خواهد کرد و او )مونث( در حدود  24شهریور عازم تهران خواهد شد.
2ـ به گفته اس .دی .اسلیپری  ٬1 /هویت ج از چند سال پیش از انقالب ٬شروع به مقالهنویسی درباره
مخالفین شاه نمود و همچنان یکی از سه تن روزنامهنگاران فرانسوی میباشد که مقاالت نظرساز در مورد
ایران مینویسند .شناخت او از هویت ج که فقط یک بار خودش او را مالقات کرده این است که وی از
لحاظ حرفهای واقعبین و بیطرف است و از لحاظ سیاسی تقریبًا آنقدر چپ که نشریه مربوطهاش هست٬
نمیباشد .هویت ج ادعا میکند که قبًال در ایران سفارتخانه از او استقبال خوبی کرد ٬اما تصور میکند تمام
ـکسانی که او میشناخته ٬اـکنون دیگررفتهاند .تیمکن نام شلنبرگ کارمند روابط عمومی را به او داده و گفته
ـکه بررسی خواهد کرد چه کاری برای تسهیل تماس هویت ج در سفارتخانه از او برمیآید .با توجه به
اعتبارات و سوابق چپی هویت ج و تجربه قبلی او در ایران ظاهرًا امکان خوبی وجود دارد که حتی تحت
شرایط سخت فعلی قرارگاه تماس با هویت ج را مفید تشخیص دهد .در این صورت ٬با قید تقدم فوری نام
و پوشش مأمور )تماس گیرنده( را به پاریس اطالع دهید .در غیر این صورت اـگر تهران بتواند اطمینان
دهد ٬که شلنبرگ یا یک مأمور مناسب دیگر با او مالقات خواهد کرد و نزد او تأیید کند که تیمکن واقعًا
هویت ب است و توصیه کرده که سفارتخانه از او استقبال کند ٬کار پرورش هویت ج توسط ما راحتتر
خواهد شد.
3ـ قرارگاه پاریس سوابقی از هویت ج ندارد .تقاضا میشود ستاد و تهران سوابق فرد را اطالع دهند.
سری
4ـ شماره پرونده بعدًا تعیین شود .تا تاریخ  20شهریور  78در بایگانی ضبط شود.
سند شماره )(53

سری  20شهریور  58اعضاء
به :فوری به تهران ٬رئیس

از :پاریس 12270
عطف
1ـ هویت الف تلگرام مرجع ادوین )تد( آتکینز است .هویت ب تلگرام مرجع مأمور بخش سیاسی
مسئول سازمان ملل و امور چند جانبه و جنبش غیرمتعهدها .هویت ج ـکنیز مراد )نام پدری( سردبیر امور
جهان سوم هفته نامه دست چپی نوول ابزرواتوراست .تاریخ تولد حدود  .1934پدرش تبعه هندوستان او
از مسلک شیعه اسالم است ٬مادرش یک ترک بوده که هنگام دو سالگی مراد فوت کرد .مراد در فرانسه
پرورش یافت و تبعه فرانسه است .او به فرانسوی و انگلیسی تکلم میکند2.
به :پاریس 112269

1ـ تلگرام مرجع سند شماره  52میباشد.
2ـ از مقایسه این سند و سند شماره  52مشخص میشود که مأمور سیا با نام حقیقی ادوین آتکینز که خود را مأمور بخش سیاسی مسئول بررسی
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2ـ شماره پرونده بعدًا تعیین شود .تا تاریخ  20شهریور  78در بایگانی ضبط شود.
سری

سند شماره )(54

سری  21شهریور  58اعضاء
به :با حق تقدم به تهران ٬رئیس
از :پاریس 12317
هشدار :شامل منابع و شیوههای اطالعاتی است .حساس آر .تی .وینر
عطف به :الف ـ پاریس  ٬12269ب ـ پاریس 12270
1ـ تحقیقات بیشتر نشان میدهد که هویت ج تلگرام مرجع ب ...فرد موضوع پرونده 912772ـ201
میباشد که به نام دنیزه حسین هم شناخته شده است .خواهشمندیم ستاد پرونده 201را مرور کرده و
هرگونه خبر مربوط به طرح یاد شده در تلگرام مرجع برای به دست آوردن اطالعات سنجشی را با قید حق
تقدم به پاریس و تهران اطالع دهد.
2ـ شماره پرونده بعدًا تعیین شود .تا تاریخ  21شهریور  78در بایگانی ضبط شود.
سری

سند شماره )(55

سری  21شهریور  58اعضاء
به :فوری به پاریس ٬تهران
از :رئیس 512138
هشدار :شامل منابع و شیوههای اطالعاتی است .حساس آر .تی .وینر ٬یو .ان .پولو
عطف به :پارس 112269
1ـ هویت الف ـ یو .ان .پولو  ٬1 /هدف استخدامی سابق قرارگاه پاریس است که به طور متوازی و دو
جانبه در سال  1352مأمور مربوطه قرارگاه پاریس ـکالید.دبلیو.تریشیلو )هویت ب( ویو .ان اسکوئیب /
 1مشغول تشویق او به کار کردن به عنوان عامل اطالعات خارجی در مورد هدفهای چینی و خاور نزدیک
بودند.یو .ان .پولو  1 /در آبان  1352استخدام و دستمزدی را هم که با آن بود پذیرفت ٬اما یک ماه بعد بر
اساس کشمکش ایدئولوژیکی آن را پس زد .در تذکر به مأمور مربوطه او اظهار داشت که” :این ایده مهیج
به نظر میآمد ٬اما من باالخره پی بردم که این کار عمیقًا برخالف احساسات من است) ...و( یک مبارزه
دائمی در ذهنم خواهم داشت“ یو .ان .پولو 1 /آـگاه بود که با سیا در پاریس و اسالم آباد تماس داشت .در
فروردین  1358تأییدیه عملیاتی لغو شد.
2ـ تنها خبر جدید در پرونده  201یو .ان .پولو 1 /یک سند مورخ شهریور  1357گزارش بریده از
جای دیگر است که حاـکی از عضویت یو.ان .پولو در جناح رادیکال یاتروتسکیست حزب توده و شرکت
او در فعالیتهای دانشجویان ایرانی در پاریس میباشد .ما متن کامل این سند را درخواست خواهیم کرد و
امور سازمان ملل و امور چند جانبه و جنبش غیرمتعهدها معرفی کرده بود با ـکنیز مراد یکی از سردبیران نشریه نوول ابزرواتور از طریق یک منبع
ذخیره سیا در پاریس )ـکه هویتش پوشیده مانده( تماس گرفته است ٬تا مطالب مورد نظر سیا را به وی القا کرده و بدین وسیله انتشار دهد.
1ـ تلگرام مرجع سند شماره  52میباشد.
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اـگر جزئیات بیشتری که برای گزارش کردن جالب باشد پپدا شد ٬اطالع خواهیم داد .همچنین پرونده
ضداطالعاتی دسترسی محدود مربوط به یو .ان .پولو  1 /مرور خواهیم کرد.
3ـ باتوجه به مطالب فوق٬شاید قرارگاه مایل باشدپیش از آنکه درنزدیکی به او باز هم جلوتررود در
سوابق عملیات یو .ان .پولو 1 /تجدید نظر کند.
4ـ پرونده912772 :ـ 201تا تاریخ  21شهریور  78در بایگانی ضبط شود.
سری

سند شماره )(56

سری  21شهریور  58اعضاء
به :فوری به پاریس ٬تهران

از :رئیس 512146
هشدار :شامل منابع و شیوههای اطالعاتی است .حساس آر .تی .وینر
عطف به :رئیس 1512138
1ـ هویات از این قرارند:
الف :ـکنیز مراد 2همچنین مشهور به کنیز حسین )912772ـ (201متولد حدود  1323در هندوستان.
تابعیت و شهروندی فرانسه اختیار کرده است .ادعا شده که دختر یک مسلمان هندی به نام ماجاراجا
حسین کوتوارا ویک مادر ترک است.خانواده پدر در زمان جدایی )پاـکستان وهندوستان( به پاـکستان نقل
مکان کرد و تابعیت پاـکستان را اختیار کرد .مادرش کمی پس از ازدواج از پدرش جدا شد و به پاریس
رفت .کنیز از اوائل طفولیت پس از مرگ مادرش توسط خواهران کاتولیک پرورش یافت .در یک مرحله
او تحتالحمایه یک دیپلمات سوئیسی که در فاصله 43ـ 1337سفیر در پکن بود ٬قرار گرفت .کنیز از سال
 1349روزنامه نگار ”نوول ابزرواتور“ بوده است .قبل از آن مدت یک سال برای تدریس فرانسه و
مقالهنویسی آزاد به هندوستان مسافرت کرد .پس از مسافرت به هندوستان مدت دو سال مـهماندار
ایرفرانس بود .کنیز یک پسر عمودارد که دراواسط  1352به عنوان دبیر سوم سفارت پاـکستان در پاریس
منصوب شد .در همان زمان او همچنین آشنایان بسیار مختلفی بین جماعات هندی ٬پـاـکسـتانی ٬و
بنگالدشی و دیپلماتها و ظاهرًا آشنایانی هم بین چینیها داشت.
ب :چارلز ا .ملتون
2ـ پرونده912772 :ـ 201تا تاریخ  21شهریور در بایگانی ضبط شود .سری
سری

1ـ تلگرام مرجع ٬سند شماره  55میباشد.
2ـ از مقایسه این سند و سند شماره  55مشخص میشود که برای ـکنیز مراد ٬روزنامهنگار فرانسوی در پروندههای سیا نام رمز یو .ان .پولو 1 /
و شماره پرونده 912772ـ 201تعیین گردیده و در سال  1352یک مأمور سیا به نام چارلز ملتون و یک عامل سیا در فرانسه برای استخدام او
تالش کردند.
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سند شماره )(57

سری  23شهریور  58اعضاء
به :فوری به تهران ٬رئیس
از :پاریس 12387
هشدار :شامل منابع و شیوههای اطالعاتی است .حساس آر .تی .وینر یو .ان .پولو
عطف به :الف ـ رئیس  ٬512138ب ـ تهران  ٬54198ج ـ پاریس  ٬12269د ـ پاریس ٬12270
هـ پاریس 12374
1
1ـ فرد مورد اشاره تلگرامهای مرجع در  23شهریور پاریس را ترک میکند و در ساعت 14/00
همان روز وارد تهران میشود .او با پاسپورت فرانسوی بدون ویزا مسافرت میکند و هنگام ورود به کشور
نخواهد گفت که روزنامهنگار است مگر آنکه از او پرسیده شود .اولین کار او این خواهد بود که بـه
نخستوزیر بازرگان که میگوید دوست قدیمی وی است ٬تلفن کند.
او همچنین با ناصر میناچی )ـکه به طور خصوصی اعتراف میکند از او بدش میآید( آشناست و
امیدوار است که میناچی در تضمین اجازه جمع آوری خبر توسط او کمک کند.
او قصددارد در حدود  13مهر ماه به پاریس بازگردد اـگر که زودتراز آن اخراج نشده باشد .اوخودپیشنهاد
ـکرد هنگامی که بازگشت ٬مأمور مربوطه پاریس را در مورد ایران توجیه کند.
2ـ متشکر میشویم اـگر قرارگاه تهران از آقای ـگریوز 2درخواست کند یو .ان .پولو 1 /بپذیرد و او را
مشمول هرگونه عنایاتی که در شرایط سخت سفارتخانه تهران ممکن است معمولی باشد ٬قرار دهد .شما
میتوانید به آقای ـگریوز بگویید که یو .ان .پولو 1/توسط مأمور مربوطه پاریس )چنان که در تلگرام مرجع
د معرفی شده( به عنوان منبع بالقوه برای آشنائی با روزنامه نگاران و روشنفکران چپ در پاریس آزمایش
میشود ٬و مأمور مربوطه میخواهد با عنایاتی که آقای ـگریوز میتواند ابراز دارد ٬نزد مشارالیها اعتبار
یابد .به آقای ـگریوز تأـکید کنید که مأمور مربوطه پوشش خود را نزد یو .ان .پولو 1 /کنار نزده است.
میتوانید بیافزایید که یو .ان .پولو 1 /در آشناییهای کوتاه ٬به نظر نمیآید که نسبت به ایاالت متحده یا
منافع ما خصومت داشته باشد .مجلهای که او برایش مقاله مینویسد سوسیالیست است ٬اما متمایل به
ـکمونیست نیست و دشمن تند و تیزی برای منافع ما نمیباشد .در طرحهای یو .ان .پولو) 1 /برای گزارش(
سعی میشود مقالهای درباره زندگی فرد عادی در ایران جدید تهیه گردد .البته او خواهان کسب اطالع
درباره وضع اقلیتها ٬ارتش و جناح چپ هم میباشد.
3ـ برای رئیس :جزئیات بیوگرافیک و سنجش اضافی ذیل حین نهار روز  22شهریور به دست آمد.
الف :یو .ان .پولو 1 /گفت که وی به واسطه تولد در پاریس فرانسوی است و قانونًا میتواند پاسپورت
پاـکستانی یا هندی بگیرد ٬اما این کار را نکرده تا به تابعیت فرانسوی خود لطمه نزده باشد .او گفت که
پدرش در هندوستان باقی ماند و تابعیت هندی اختیار کرد چون با جدایی )هند و پاـکستان( مخالف بود و
درقسمتی که )بعدًا( هندوستان شد صاحب ملک بود در صورتی که مابقی خانواده وی به پاـکستان رفتند.
ب :یو .ان .پولو 1 /گفت که با خانواده محمد علی بوتو نزدیکی دارد و ضیاء را یک دیوانه آدمکش
 -1تلگرام مرجع الف سند شماره  ٬55ج سند شماره  ٬52د ـ سند شماره  53میباشد.
2ـ جان ـگریوز ٬مسئول روابط عمومی النه جاسوسی آمریکا در ایران به علت فعالیت جاسوسی تحت لوای دیپلماتیک در  13آبان  1358به
ـگروگان ملت مسلمان درآمد.
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میداند که به محض دستیابی به یک بمب اتمی آن را به یک کشور عرب خواهدداد .اـگر به خاطرارتباطش
با بوتو نبود شاید که سال پیش تصمیم میگرفت تابعیت دوگانه اختیار کند ٬چون او دنبال شغلی در دفتر
مطبوعاتی سازمان ملل در نیویورک و تقریباً به آن رسیده بود و احساس میکند اـگر او به جای فرانسوی٬
پاـکستانی شناخته شده بود شاید میتوانست به آن شغل دست یابد .او بسیار میخواست در نیویورک
زندگی کند و قصد دارد پس از مسافرت ایران تعطیالت را در آنجا بگذراند.
ج :مشارالیها لطفاهلل سلیمان را به عنوان ”بهترین دوست“ خود معرفی میکند .سلیمان دوست قدیمی
و خوب تیمکن است که علیرغم آن٬تیمکن به دلیل نداشتن یک نشانی یا شماره تلفن با سلیمان در پاریس
دوباره تماس نگرفته است .او میگوید سلیمان اـکنون در دفتر اتحادیه عرب در مقام روابط عمومی کار
میکند ٬اما پیر شده و به علت بیماری قلبی حالش خوب نیست .سلیمان که همراه با هنری کوریل حزب
ـکمونیست اولیه مصر )حدیتو( را بنیان گذارد ٬در سال  38به عنوان انحراف تروتسکیستی از آن حزب
اخراج شد .معاشرت یو.ان .پولو 1 /با سلیمان )ـکه یک تروتسکیست نیست ٬بلکه کمونیستتر از آن است
ـکه در هیچ یک از احزاب جدید کمونیست شرکت کند( ممکن است به معاشرت او با سایر افرادی که عنوان
تروتسکیست به آنها داده شده منجر گردیده باشد.
د” :خویشاوند“ مشارالیها )شاید پسر عموی نامبرده در تلگرام مرجع الف یا پدر او( اقبال احـمد
آخوند ٬سفیر پاـکستان در پاریس است که برای گرفتن شغل عالیرتبهای در سازمان ملل که به مسئله اعراب
و اسرائیل مربوط میشود ٬استعفا کرد.
4ـ در رابطه با امور ایران ٬یو .ان .پولو 1 /بیانات ذیل را اظهار داشت:
الف :بختیار همان روزی که خمینی بازگشت با هلیکوپتر ایران را ترک کرد و بسیار فرانسوی است اـگر
اعتیاد او به تریاـک را نادیده بگیریم و هیچگاه مردم ایران را آنقدر درک نخواهد کرد که آنها را رهبری کند.
تولد سیاسی مجدد او در مرداد ماه در پاریس هیچکس را در ایران تحریک نکرد .اینکه او یک چهره بدنام
مثل جواد عالمیر را به عنوان سخنگوی خود معرفی کرد ٬آنقدر از مهاجرین ایرانی را بیزار نمود که بختیار
اـکنون ناچار شده خود را از او بری بداند.
ب :عالمیر یک تولید کننده فیلم و تله فیلم است درباره او بسیار اظهارنظر میشد که طی دوران شاه
ارتباطات وسیعی باساواـک داشت .عالمیراینک وانمود میکند که به علت مخالفت با شاه به زندان رفته اما
در واقع به واسطه تجاوز به دخترعموی خودش به هشت سال زندان محکوم ٬و پس از گذراندن فقط دو
سال آزاد شد ٬او از هیچ احترامی برخوردار نیست .یو .ان .پولو 1 /این ادعا را به منابع حقوقی بسیار قابل
اطمینان ایرانی نسبت داد.
ج :در حال حاضر دو نشریه مخالفین ایرانی در پاریس انتشار مـییابند :ایـران آزاد کـه تـوسط
سلطنتطلبها به زبان فرانسه منتشر میشود و نامه روز که جواد عالمیر آن را منتشر میکند.
د :کریم سنجابی در ایاالت متحده تحت درمان طبی قراردارد مشارالیها او را نیمه ”خرفت“ و غیر قابل
قبول برای بسیاری افراددانست چون او خواهان سلطنت به شرط قانون اساسی بود تا وقتی که مطمئن شد
خمینی پیروز خواهد شد.
ه :هدایت متین دفتری استعداد رهبری مخالفین دارد ٬اما جایی پنهان شده ـ او در خوف جان خود به
سر میبرد.
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و :با مرگ آیتاهلل طالقانی جناح چپ ایران حائل بین خود و رژیم را از دست داده است.میتوان انتظار
داشت که آیتاهلل شریعتمداری خمینی را وادار به رفتار عقالنی کند ٬اما قلبًا یک محافظه کار است و
سرمایه سیاسی خود را فقط در جهت منافع موکلین خود در آذربایجان صرف خواهد کرد .به این ترتیب٬
جناح چپ عریان و فاقد نظم و ترتیب است .فقط گروه چریکی باقی میماند و آنها نمیتوانند قدرت را به
چنگ آورند یا آن را نگاه دارند.
ز :یو .ان .پولو 1 /اظهارنظر کرد که به نظر میرسد از طرف بعضی شیعیان لبنان تالشی برای برقراری
یک رابطه کاری با مخالفین ایرانی در جریان است که او کامًال آن را نمیتواند درک کند) .این بدون شک
انعکاس تأثیری است که اس .دی .اسلیپری  1 /در او ایجاد کرده است .اس .دی .اسلیپری  1 /در 12
شهریور توسط نسیم خوری از نشریه عربی زبان المستقبل چاپ پاریس به او معرفی شد (.مأمور مربوطه
اظهارنظر کرد که منافع طبیعی شیعیان لبنان ظاهرًا اقتضا میکند مناسبات خوبی با رژیم خمینی داشته
باشند ٬اما شاید هم این نشاندهنده مقاومت دستهای از شیعیان لبنان در مقابل نفوذ فلسطینیها باشد .این
دسته احتماًال عناصری از جنوب )این حرف اس .دی .اسلیپری  1 /را از نظر دور خواهد کرد( که با
نیروهای حداد یک صف را تشکیل دادهاند ٬میباشند.
5ــ ما خاطرنشان میکنیم که اظهارات یو .ان .پولو 1 /درباره تاریخ خروج پنهانی بختیار از ایران با
آنچه اس .دی .استی گزارش کرده و آنچه باور عمومی است ٬اختالف دارد .ما همچنین به توضیح عالمیر
در مورد محکومیت خود برای تجاوز )تلگرام پاریس  (95824و حسن نظریو.ان .سوبر  1 /نسبت به وی
و همچنین ادعای عالمیر ٬که به نظر ما امکان ندارد صحیح باشد ٬در پاراـگراف  2همان پیام مبنی بر اینکه
بختیار در دی ماه سال  1357در پاریس آشنای درست و حسابی نداشت توجه داریم .به عالوه متوجه
ادعایی هستیم که عالمیر با اطمینان اظهار داشت دایر بر اینکه خمینی از حمایت تیمسار تیمور بختیار
ساواـک برخوردار بوده است .این ادعا ممکن است تهمت یا نشانه این بوده باشد که عالمیر خودش به
ساواـک دسترسی داشته است .اـگر در پروندههای عملیاتی و ضداطالعاتی دسترسی محدود درباره یو.ان.
پولو 1 /چیزهایی باشند که روی سنجش و طرح ریزی برای استفاده عملیاتی از او به عنوان مجرای بالقوه
ناآـگاه )انتشار( مطالب منتخب ال .دبلیو .شل تأثیر میگذارند ما خواهان اطالع یافتن از آنها میباشیم.
6ـ پرونده 912772ـ ٬201ثبت شود .لطفاهلل سلیمان ) (201اقبال احمد آخوند دیپلمات پاـکستانی
منتسب به یو .ان .پولو 1 /جواد عالمیر )پاراـگرافهای  4الف و  6باید روی فیش درج شوند( .نامه روز و
ایران آزاد ٬نشریات مخالفین ایرانی که در مرداد  /شهریور  1358در پاریس بنیان گذارده شدند ٬کریم
سری
سنجابی ٬هدایت متین دفتری .تا تاریخ  23شهریور  78در بایگانی ضبط شود.
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بسمه تعالی
این پرونده عمدتًا به اسناد فردی با نام رمز اس .دی .فورگیو  1 /مربوط میشود .نام حقیقی وی محمد
تقی قمی بوده است .او یک روحانی نمای خود فروخته است که از سالها پیش از انقالب با رژیم منحوس
همکاری داشته و اولین سند که مربوط به سال  53میباشد این مطلب را نشان میدهد .خود قمی )در سند
شماره  (77اقرار کرده که بیست سال پیش )حدودًا سال  (38در بیروت با یک مأمور سیا گفتگو داشته
است .از آنجایی که این فرد زبان انگلیسی نمیدانسته سیا برای تماس با او از عوامل واسطه خود استفاده
مینموده است ـواسطه اصلی سیا در این رابطه فردی با نام رمزیو.ان .تراوت  1 /بوده که هویت اصلی وی
هنوز به دست نیامده است .بنابر اسناد موجود وی حقوق بگیر وزارت فرهنگ بوده و احـتماًال ایـن
وزارتخانه مأموریتی در خارج از کشور را به او محول کرده بود .او از سال  1320تا  1325جاسوس
سازمان اطالعات انگلستان و از  1332تا  1356جاسوس در ایران و  1356تا  1358جاسوس سیا در
فرانسه بوده است .تاریخ آشنایی او با قمی معلوم نیست ٬همین قدر مشخص شده که او در سالهای پیش از
انقالب برای تماس با قمی و گرفتن اطالعات از او هر ماه به هزینه سیا از پاریس به تهران میآمد .در این
فاصله یک بار سیا سعی نمود وظیفه واسطه عملیاتی را از دوش او برداشته و به منبع دیگری محول کند.
ولی چون فرد جدید از لحاظ سنی و موقعیت اجتماعی با قمی تناسب نداشته این رابطه چندان موفق
نمیشود و کار دوباره به یو.ان .تراوت  1 /ارجاع میگردد .مکاتبات سیا برای تعیین نحوه رابطه مجدد بین
قمی ویو.ان.تراوت  1 /بعد از وقفه حاصله ازانقالب تااواخر تابستان به طول میکشد و باالخره دراوایل
پاییز قمی خود به پاریس میرود و در آنجا گفتگو صورت میگیرد .در انتهای این پرونده ٬موضوع دیگری
جدا از رابطه یو .ان .تراوت  1 /و قمی مطرح میگردد و به یک جاسوس قدیمی دیگر با نام رمز اس .دی.
جولپ  1 /مربوط میشود .نام حقیقی او مجید دوامی بوده که درحدود دهه  1340سر دبیر چند روزنامه و
مجله مثل اطالعات هفتگی ٬روشنفکر و زن روز بوده و بدینوسیله مقاالت مورد نظر و سازگار با منافع
آمریکا را انتشار میداده است.
سند شماره )(58
 7163ـ NIT
سری
تاریخ گزارش 15 :مرداد 1345
ـکشور :ایران ـ جمهوری عربی متحده ـ یوگسالوی
انتشار :برای بیگانگان ممنوع
تاریخ خبر :اواسط خرداد 1345
تاریخ و محل دستیابی :ایران ٬تهران  12مرداد 1345
منبع :یک فرد غیر روحانی که مورد اعتماد بسیاری از سران مذهبی ایران میباشد .وی با سران سیاسی
مخالف منجمله رؤسای جبهه ملی و نهضت آزادی ایران نزدیکی دارد .گرچه وی به ندرت درباره
فعالیتهای سیاسیون مخالف گزارش داده ٬ولی اطالعات وی درباره وقایع درون محافل مذهبی معموًال
درست بودهاند .او خبر ذیل را طی مکالمه خود با آیتاهلل حاج محمدتقی قمی نماینده مذهب شیعه که به
قاهره منصوب شده ٬به دست آورد .قمی در تاریخ  9مرداد  1345با عباس آرام وزیر خارجه گفتگویی
داشته بود.
موضوع :امکان صورت گرفتن تالشهایی از جانب پرزیدنت تیتو به منظور اعاده روابط بین ایران و مصر
1ـ آرام وزیر خارجه اظهار داشت که طی گفتگوی شاه با پرزیدنت تیتو در یوگسالوی در اواسط
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خرداد  ٬1345شاه نزد تیتو گالیه کرده بود که کسب تفاهم با جمال عبدالناصر رئیس جمهوری عربی
متحده کار آسانی نیست .تیتو پاسخ داد که مطمئن است میتواند ترتیب بـرقراری مـجدد مـناسبات
دیپلماتیک عادی بین ایران و مصر را بدهد /.توضیح حوزه فعالیت ـ در گزارش  7157ـ  NITآمده که شاه
به قمی اظهار داشته بود مذاـکرات بی سر وصدایی در جریان است تا مناسبات دیپلماتیک بین ایران و مصر
اعاده گردد .معذالک ٬شاه تصریح ننمود که این مذاـکرات از چه مجرایی صورت میگیرند / .تیتو به شاه
توصیه کرد که در رابطه با ناصر صبور باشد.
2ـ بنا به گفته آرام ٬تیتو عالوه بر آن اظهار داشت که امیدوار است ایران و پاـکستان هر دو عاقبت به
صفوف کشورهای غیرمتعهد بپیوندند.
پایان
توزیع :وزارت خارجه ـ نیروی زمینی ـ دریایی ـ هوایی
سند شماره )(59
طبقه بندی گزارش سری  /هشدار ـ شامل منابع و شیوههای اطالعاتی است غیر قابل رؤیت برای
بیگانگان
تاریخ اطالعات :اواسط ـ اواخر آذرماه 1353
ـکشور :ایران  /مصر
به دست آمده در :ایران ٬تهران ) 12دی ماه  (1353شماره از حوزه فعالیت  9430ـ NIT
منبع :یک فرد غیر روحانی است که مورد اعتماد بسیاری از رهبران دینی ایران و سران مخالف سیاسی
پیشین قرار دارد .گزارشهای گاه و بیگاه وی درباره تحوالت سیاسی معموًال صحیح اما بعضی اوقات
دستخوش تعصب علیه رژیم فعلی بودهاند .او خبر را از یک رهبر دینی عالیرتبه به دست آورد.
موضوع :تالشهای دولت مصر برای تضمین همکاری روحانیت مصر طی سفر رسمی شاه ایران به مصر
1ـ دراواخر آذرماه  1353رهبر مذهبی سرشناس شیعه ایران آیتاهلل محمد تقی قمی تهران را به مقصد
قاهره ترک کرد .این سفر به درخواست وزیر امور خارجه مصر سمیع انور و نخستوزیر ایران امیر عباس
هویدا جهت جلب همکاری سران روحانیت مصر ٬در رابطه با دیدار رسمی آتی شاه و شهبانوی ایران از
مصر انجام گرفت.
2ـ در اواسط آذرماه  ٬1353قمی یک نامه شخصی از وزیر خارجه انور دریافت داشت .در این نامه
انور درخواست نموده بود که قمی در اواخر آذرماه  1353جهت کمک در زمینه مقدمات سفر  18الی 22
دی ماه  1353شاه و فرح دیداری از قاهره داشته باشد .از قمی درخواست شده بود در تمام مراسم رسمی
خصوصًا در آنهایی که اعضای روحانیت مسلمان مصر حاضر خواهند بود شرکت نماید .انور همچنین از
قمی خواست که روحانیت مصر را تشویق نماید در تمام فعالیتهای طرح ریزی شده حضور یابند تا این
تأثیر را در اذهان ایجاد کنند که رهبران دینی مصر با سیاستهای شاه مخالفتهای عمدهای ندارند.
3ـ چیزی از دریافت نامه انور نگذشته بود که قمی به گفتگوی با هویدا نخستوزیر ایران فرا خوانده
شد .هویدااطالع خود را از جزئیات نامه انور به قمی اظهار داشت و تقاضا نمود که قمی درخواست انور را
بپذیرد.او ازقمی خواست هر چه درتوان دارد به کار گیرد تاروحانیت مصرطی دیدار شاه نهایت همکاری
را داشته باشند.
4ـ قمی مایل به این مسافرت نبود .اما به یک معتمد نزدیک خود اظهار داشت که فشار بر او برای اینکه
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موافقت نماید بیش از حد مقاومت بود .قمی به آن معتمد گفت که قصد دارد دو ماه تمام در قاهره بماند.
5ــ انتشار از حوزه فعالیت :سفارتخانه تهران .ارسال شد به قاهره .طبقه بندی گزارش سری  /غیر قابل
رؤیت برای بیگانگان ٬تعیین تاریخ خروج اتوماتیک از طبقه بندی ممکن نیست.
سند شماره )(60

از :پاریس 98834
 13اردیبهشت  58اعضاء
سری
به :تهران ٬رونوشت برای رئیس
هشدار :شامل منابع و شیوههای اطالعاتی است .اس .دی .فورگیو .یو .ان .تراوت
1ـدر) ...آوریل (1979یو .ان .تراوت  1 /با پسر اس .دی .فورگیو  1 /مالقات کرد .طی این مالقات٬
پسر اس .دی .فورگیو  1 /خیر ذیل را به یو .ان .تراوت 1 /داد.
2ـ در حدود ...ایران )31ـ 26فروردین به گفته یو .ان .تراوت  (1 /اس .دی فورگیو  1 /توسط کمیته
تحت ریاست صادق خلخالی ٬یکی از مالها دستگیر و به مدت یک ساعت و نیم بازداشت شد) .توضیح:
یو .ان .تراوت 1 /در مورد نام کوچک خلخالی مطمئن نبود ٬اما اظهار داشت که او یک مالی سرشناس
است( چند تن از اعضای این کمیته به منزل اس .دی .فورگیو  1 /آمده و آن را جستجو کردند سپس
مقداری مدارک وپاسپورتهای اس .دی .فورگیو  1 /و دخترش را همراه باخود اس.دی .فورگیو 1 /بردند.
این افراد همچنین معادل ....دالر متعلق به اس .دی .فورگیو  1 /و  700دالر متعلق به پسرش را ضبط
ـکردند ....این رویداد ٬چند نفر از اعضای بلند پایه جناح انقالبی دولت ایران ٬منجمله داماد اس .دی.
تورن 1/از اس .دی .فورگیو  1 /معذرت خواسته و اظهار داشتهاند چیزهای جمعآوری شده بازگردانده
خواهد شد .خلخالی از ریاست کمیته خلع شد اما مقام دیگری به او دادند .یو .ان .تراوت  1 /نمیداند چرا
اس .دی .فورگیو  1 /درباره این رویداد پیش از آنکه وی از تهران عزیمت کند حرفی نزد ٬اما حدس زد که
اس.دی .فورگیو  1 /با این واقعه ...تحقیر گردیده و لذا نخواسته درباره آن حرفی به میان آورد .اوافزود که
اس .دی .فورگیو 1 /فردی بسیار گوشهـگیر است و همواره کم و بیش ”پشت پرده“ عمل کرده است و
بنابراین نمیخواهد دستگیری وی علنی شود.
3ـ تا به امروز ٬پاسپورتهای اس .دی .فورگیو  1 /اعاده نشدهاند ٬اس .دی .فورگیو  1/مصمم است
ایران را ترک کند و اـگر پاسپورتش باز پس داده نشود این کار را به طور مخفی انجام خواهد داد .یو .ان.
تراوت 1 /اظهار داشت که اس .دی .فورگیو  1 /آشکارا برای به دست آوردن...به مقداری...احـتیاج
خواهد داشت1...
سند شماره )(61

سری  9شهریور  58اعضاء
عطف به :تهران 54063
به :تهران رونوشت برای رئیس
از :پاریس 12014
هشدار :شامل منابع و شیوههای اطالعاتی است یو .ان .تراوت .اس .دی .فورگیو
1ـ طی مالقات  8شهریور با یو .ان .تراوت ٬1/مرینوس مسئله اس .دی .فورگیو  1 /را مطرح کرد .به
1ـ ادامه این سند هنوز به دست نیامده است.
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ـگفته یو .ان .تراوت ٬1/اس .دی .فورگیو ...1/دادستان انقالب تهران را ...این موقعیت به دست احمد آذری
قمی میباشد .برای اطالع شما نام حقیقی اس .دی .فورگیو 1/هویت میباشد.
2ـ یو .ان .تراوت 1/اظهارات پیشین خود را درباره رابطه ٬یا عدم رابطه بین خـمینی و اس .دی.
فورگیو 1 /تکرار کرد .یو .ان .تراوت 1/گفت که خمینی هرگز مقام دادستانی انقالب را به اس .دی .فورگیو
 1 /پیشنهاد نخواهد کرد .در مورد احتمال بعید اینکه خمینی این شغل را پیشنهاد کند ٬یو .ان .تراوت 1 /
اظهار داشت که اس .دی .فورگیو 1/آن را رد خواهد نمود.
3ـ یو .ان .تراوت  1 /در فروردین  1358به مرینوس گفت که تصور میکند تلفن اس .دی .فورگیو1/
استراق سمع میشود .فرض او بر این اساس بود که پیش از ”دستگیری“ و باز داشت اس .دی .فورگیو1/
در اواخر فروردین  1358توسط افراد کمیته صادق خلخالی ...٬تلفن او مکررًا قطع شده بود )به تلگرام
پاریس  98834که به تهران مخابره میشود رجوع کنید( .در روزی که اس .دی .فورگیو 1/بازداشت شد٬
تلفن او در تمام روزقطع بود .به عالوه پسراس.دی.فورگیو ) 1 /ـکه به هنگام اقامت پدرش در پاریس بااو
در تماس تلفنی بود( به یو.ان .تراوت  1 /گفت که به پدرش در منزل تلفن نمیکند .بلکه با یکی ازاقوام در
تهران که پیامها را به دو طرف میرساند ٬تماس میگرفت .یو .ان .تراوت  1 /تصور میکرد که استراق سمع
ـکار عناصر طرفدار خمینی بود .در حالیکه موارد یاد شده یقینًا شواهد مطمئنی برای این مطلب که به تلفن
اس .دی .فورگیو 1/گوش داده میشود ٬نیست ٬یو .ان .تراوت  1 /با استواری متقاعد است که واقع امر
همین میباشد.
سری
4ـ پرونده0079932 :ـ 201تا تاریخ  9شهریور  78در بایگانی ضبط شود.
سند شماره

)1(62

سری  9شهریور  58اعضاء
به :تهران ٬رونوشت برای رئیس
از :پاریس 12015
هشدار :شامل منابع و شیوههای اطالعاتی است .یو .ان .تراوت.اس .دی .فورگیو2
عطف :پاریس 12014
هویت عبارت است از محمد تقی قمی
سری

سند شماره )(63

سری  9شهریور  58اعضاء
به :تهران رونوشت برای پاریس
از :رئیس 506277
هشدار :شامل منابع و شیوههای اطالعاتی است .یو .ان .تراوت .اس .دی .فورگیو
عطف به :الف ـ تهران  ٬54063ب ـ پاریس 11916
1ـ ما جدًا تردید داریم که اس .دی .فورگیو ) 1 /اس  (1 /مایل باشد هیچ ارتباط با محتوایی با اس.
1ـ تلگرام مرجع سند شماره  61میباشد.
2ـ از مقایسه این سند و سند شماره  61معلوم میشود که نام حقیقی اس .دی .فورگیو  1 /محمد تقی قمی است.
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دی .فوروارد ) 1 /ف  (1 /داشته باشد .او حتی در حضوریو .ان .تراوت ) 1 /ت  (1 /نیز بسیار به این کار
بیمیل بود و با در نظر گرفتن رویدادهای شش ماه گذشته او احتماًال غیر از پذیرفتن ف 1/کار چندان
بیشتری نخواهد کرد .ما با نظریات )قرارگاه( تهران مبنی بر اینکه اس 1 /هنوز بسیار مورد عالقه عملیاتی
میباشد موافقیم ٬اما با توجه به مشکالت حفظ ارتباط با او ٬اطمینان نداریم که بتوانیم دالیل مبرهنی در
تأیید مناسب بودن یک تالش عمده از طرف ما در رابطه با این هدف ارائه دهیم.
2ـ چنان که مخاطبین اطالع دارند ٬تماس با اس  1 /در گذشته از طریق ت  1 /انجام میگرفت که هر
ماه از پاریس به تهران میرفت تا مالقاتها را صورت دهد ٬توسط مأمور قرارگاه تخلیه اطالعاتی شود و به
پاریس بازگردد .معلوم است که چنین مسافرتهایی با زیاد شدن سن و سال ت  1 /برایش سنگین بودند و
ـگیر کردن او در تهران به دنبال انقالب بهمن ماه مسئله را پیچیدهتر کرد .با توجه به همه این مطالب ٬ما باید
واقعبینانه نتیجه بگیریم که ت  1 /همچنان تنها کانال ممکن به اس  1 /در آینده نزدیک است وف  1 /را به
عنوان چاره احتمالی در نظر نمیگیریم .پیشنهاد میکنیم که به شرط موافقت تهران ٬پاریس اندازه تمایل
ت 1/به مسافرت به تهران برای دیدار با اس  1 /را مشخص کند .تعهدی در قبال این مسافرت باید انجام
نگیرد .اـگر نتایج چنین برخوردی با ت  1 /مثبت بود و تهران همچنان اس  1/را یک هدف عمده میدانست
ما این پیشنهاد را که ت  1 /را واداریم برای مالقات با اس 1/و تخلیه اطالعاتی او به تهران بازگردد٬
خواهیم پذیرفت.
البته ت 1/پیش از عزیمت خود از پاریس اقدام به سنجش امکان پذیرش چنین مالقاتی از طرف او
خواهد کرد.
3ـ ستاد مرکزی هویت تلگرام مرجع الف را دریافت نکرد .لطفًا دوباره ارسال کنید.
4ـ پرونده0243505 :ـ0079932 ٬201ـ 201تا تاریخ  9شهریور  78در بایگانی ضبط شود.
تمامًا سری
سری

سند شماره )(64

سری  14شهریور 58
به :تهران رونوشت برای رئیس
از :پاریس 12067
هشدار :شامل منابع و شیوههای اطالعاتی است .یو .ان .تروات .اس .دی .فورگیو
عطف به :الف ـ رئیس  ٬1506277ب ـ تهران 54502
1ـ اـگر چه پاریس تمایل یو.ان .تراوت  1 /را به مسافرت به تهران جهت مالقات اس .دی .فورگیو 1/
معلوم خواهد کرد ٬ماامیدنداریم که اونسبت به این سفر نظرموافقی داشته باشد .عالوه بر نکات اشاره شده
در تلگرام مرجع الف٬یو .ان .تراوت  1 /ممکن است برای تماس با اس .دی .فورگیو کمی اـکراه داشته باشد٬
زیرا که به تازگی از اس .دی .فورگیو خبری نداشته است .موضعی که یو .ان .تراوت  1 /اتخاذ کرد این بود
ـکه اـگر اس .دی .فورگیو  1 /خواهان تماس با وی بود ٬خودش پیشقدم می شد.
2ـ پاریس درباره اتفاق امنیتی که در تهران روی داد وطی آن مدارکی در تعاونی سفارت جا گذاشته
1ـ تلگرام مرجع الف ٬سند شماره  64میباشد.
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شده بود ٬هیچ گزارش تکمیلی دریافت نکرده است .آیا گزارشی درباره این واقعه ٬نظر اظهار شده در
تلگرام تهران؟  5266را مبنی بر اینکه ”هویت یو .ان تراوت  1 /به هیچ وجه از میان یادداشتهای آشکار
شده تشخیص داده نمیشود“تأییدمیکند؟ اـگر نظرنهایی نسبت به این واقعه این بوده ٬در رابطه با مسافرت
یو .ان .تراوت  1 /به تهران نباید هیچ گونه مسائل امنیتی وجود داشته باشد.
3ـ قبل از مذاـکره مسئله سفر آینده به تهران بایو.ان .تراوت 1 /ممنون خواهیم شد اـگر محل وموقعیت
اس .دی .فورگیو  1 /را تأیید نمایید .نظر یو .ان .تراوت  1 /این است که اس .دی .فورگیو  1 /در تهران
است نه در مشهد .در تاریخ  8شهریور ماه یو .ان .تراوت  1 /به مرینوس گفت که دو آیتاهلل هستند که نام
خانوادگی آنها شبیه یا عین نام اس .دی .فورگیو  1 /است .او اظهار داشت که یکی از این دو نفر در مشهد
است .تصور میشود آن هویت که در مشهد است اس.دی .فورگیو  1 /نباشد )تیمکن اطالعات درباره این
هویت را از اس .دی .اسلیپری  1 /به دست آورد( .جز در صورتی که اس .دی .فورگیو  1 /در موقعیتی
باشد که اطالعات مایه داری ارائه کند ٬در مسافرت یو .ان .تراوت  1 /به تهران فایدهای مشاهده نمیکنیم.
سری
4ـ پرونده0079932 :ـ 201تا تاریخ  13شهریور  78در بایگانی ضبط شود.
سند شماره )(65

سری  14شهریور  58اعضاء
به :تهران رونوشت برای رئیس
از :پاریس 12068
هشدار :شامل منابع و روشهای اطالعاتی است .یو .ان .تراوت .اس .دی .فورگیو
عطف به :پاریس 12067
هویت عبارت است از :حسن قمی خویشاوند مهدی روحانی امام قاطبه شیعه در اروپا ـ تا تاریخ 13
سری
شهریور  78در بایگانی ضبط شود.
سند شماره 66

سری  19شهریور  58اعضاء
به :با حق تقدم به رئیس ٬تهران

از :پاریس 12208
هشدار :شامل منابع و شیوههای اطالعاتی است
یو .ان .تراوت اس .دی .فورگیو
1
عطف به :الف ـ رئیس  ٬509825ب ـ تهران 54126
1ـ مرینوس در  19شهریور با یو.ان .تراوت  1 /مالقات کرد وموافقت کلی وی را با بازگشت به تهران
جهت مالقات بااس.دی .فورگیو  1 /به دست آورد .به هر حال قبل ازاتخاذتصمیم نهایی٬یو.ان .تراوت /
1از تضمین این مطلب که سیا مایل و قادراست در صورت مواجهه وی بامشکالتی درترک کشور٬خروج
وی از ایران را تسهیل نماید ٬ممنون خواهد شد.
1ـ تلگرام مرجع سند شماره  64می باشد.
توضیح :در سند شماره  64آمده که دو آیتاهلل هستند که نامشان همان نام اس .دی .فورگیو  1 /است و یکی از آن دو را که در مشهد است
)حسن قمی( نباید با دیگری که اس .دی .فورگیو  1 /است ) و اینک معلوم شده نامش محمد تقی قمی بوده( اشتباه کرد.
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2ـ یو .ان .تراوت  1 /در  19شهریور اطالع پیدا کرد علیرغم آنکه وی از زمان انقالب به بعد کاری
انجام نداده ٬وزارت فرهنگ همچنان حقوق پایه او را به حساب بانکیش در تهران واریز میکند .در پنج ماه
ـگذشته وزارتخانه حدود ...هزار دالر آمریکا به حساب یو .ان .تراوت  1 /ریخته است .به همین سبب یو.
ان .تراوت  1 /مجبور خواهد بود برای ترک تهران از وزارتخانه تأییدیه بگیرد .همان طور که مخاطبین به
یاد دارند ٬این مشکل عمده یو .ان .تراوت  1 /طی آخرین مأموریت موقتش به تهران بود و بازگشتش به
تهران را به تأخیر انداخت .از آنجایی که وزارتخانه به یو .ان .تراوت  1 /حقوق میدهد ٬او فکر میکند که
امکان دارد آنها از وی بخواهند در تهران مانده و کار کند و از صدور مدارک الزم خودداری ورزند .در
صورت وقوع این امر٬یو.ان .تراوت  1 /درخروج از کشور به کمک نیاز خواهدداشت.بدیهی است که این
بدترین وضع قضیه است ٬اما تصور میکنیم که  ...یو .ان .تراوت  1 /باید در نظر گرفته شود.
3ـ یو .ان .تراوت  1 /همچنین بار دیگر جهت انتقال پول از ایران از سیا تقاضای کمک نموده است .با
فرض اینکه وی به تهران مسافرت کند و جهت تهیه مقدمات تبدیل ریالهای معادل  ...هزار دالر آمریکا به
فرانک فرانسه برای یو .ان .تراوت  1 /درخواست میشود تهران موافقت خود را اعالم و ستاد تصویب
نماید .این تبدیل میتواند به همان شیوه معامله قبلی باشد ٬یعنی یو .ان .تراوت  1 /ریالها را به مأمور
مربوطه در تهران خواهدداد که او مبلغ را )مطابق نرخ رایج تبدیل ارز( به پاریس منتقل خواهد نمود .ما هم
به نوبه خود پول نقد به یو.ان.تراوت 1 /میدهیم تا درحساب پاریس خودواریزنماید .اـگر بنا به عللی یو.
ان .تراوت  1 /قادر نباشد به تهران سفر کند باز هم از همکاری تهران در تهیه مقدمات تبدیل قدردانی
میکنیم .یو .ان .تراوت  1 /ذـکر کرد که میتواند چک شخصی خود را برای فردی که با قرارگاه تهران تماس
دارد مثل اس .دی .فوروارد  1 /بفرستد و این فرد بعدًا مبلغ چک را به مأمور مربوطه تهران خواهد داد.
4ـ تصور میکنیم که جواب مثبت به پاراـگرافهای  2و  3فوق ٬تصمیم مثبت یو .ان .تراوت  1 /را جهت
مسافرت به تهران تضمین خواهد کرد .مشکل باقیمانده ٬تمایل اس .دی .فورگیو  1 /به مالقات با یو .ان.
تراوت  1 /است .یو .ان .تراوت  1 /مایل است که برای استنباط نظر اس .دی .فورگیو  1 /درباره چنین
مالقاتهایی مستقیمًا از پاریس به وی تلفن کند .یو .ان .تراوت  1 /اطمینان دارد که مکالمه میتواند به حد
ـکافی دو پهلو انجام شود تا مشکل امنیتی ایجاد نکند .راه حل دوم این است که یو.ان .تراوت 1 /راواداریم
ـکه سعی کند با پسر اس .دی .فورگیو  1 /در پاریس تماس بگیرد تا او هم به نوبه خود از طرف یو .ان.
تراوت  1 /با پدرش تماس بگیرد .اـگر چه این راه حل دوم امکان کمتری برای داشتن کنترل براین تماس به
ما میدهد ٬اما با در نظر داشتن راههایی مطمئنتر از تماس بین اس .دی .فورگیو  1 /و پسرش تا اس .دی.
فورگیو  1 /و یو.ان .تراوت  ٬1 /تصور میکنیم این راه از مزیتهایی برخوردار است .معهذا پسر اس .دی.
فورگیو  1 /دیگر در پاریس نیست و یو .ان .تراوت  1 /باید مستقیماً تماس با اس .دی .فورگیو  1 /را
شروع کند .از نظریات مخاطبین در مورد شیوه بهتر ارتباط بین یو .ان .تراوت  1 /و اس .دی .فورگیو 1 /
استقبال میشود.
5ــ تماس بعدی با یو .ان .تراوت 1 /در.......شهریور ساعت 30ـ 9به وقت محلی است .با پاسخ به
موارد فوق قبل از  22شهریور ممنون خواهیم شد6 .ـ پرونده0079932 :ـ 201تا  19شهریور  78در
بایگانی ضبط شود.
سری
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سند شماره )(67

سری  20شهریور  58اعضاء
به :با حق تقدم به پاریس رونوشت با حق تقدم برای تهران
از :رئیس 511343
هشدار :شامل منابع و شیوههای اطالعاتی است .یو .ان .تراوت .اس .دی .فورگیو
عطف به :الف ـ پاریس  ٬112208ب ـ رئیس  ٬509825ج ـ تهران 54190
1ـ یو .ان .تراوت ) 1 /ت  (1 /نباید مسافرت به تهران از طرف  ....را تقبل کند ٬مگر اینکه بتواند به
نحوی اثبات نماید که مالقات با اس .دی .فورگیو ) 1 /ف  (1 /امکان پذیراست .تعیین شیوه اینکه چگونه
چنین مالقاتی را برقرار نماید .به )قرارگاه( پاریس واـگذار میکنیم.
2ـمتأسفیم ٬در صورتی که او با اشکال در خروج مواجه شد ٬نمیتوانیم سیا راعهدهدار تسهیل خروج
وی از ایران کنیم .به نظر ما آنچه ت  1/را در نظر دارد یک نوع خروج مخفی است .فکر میکنیم قبول این
تعهد برای خدمات ت  1 /در این مقطع خیلی زیاد میباشد.
3ـ اـگر ت  1 /حاضر باشد به تهران مسافرت کند ٬ستاد میتواند تبدیل معادل  7000دالر آمریکا از
ریال به فرانک فرانسه را تصویب کند .در غیر این صورت ٬اـگر امکان داشته باشد ترجیح میدهیم از این
تبدیل ارزی اجتناب کنیم .البته هزینههای مسافرت ت  1 /و یک فوقالعاده روزانه  50دالر به ت 1 /
پرداخت خواهیم کرد.
4ـ پرونده0079932 :ـ 301تا تاریخ  20شهریور  78در بایگانی ضبط شود.
تمامًا سری
سری

سند شماره )(68

سری  26شهریور  58اعضاء
به :رئیس رونوشت برای تهران ٬لندن
از :پاریس 12419
هشدار :شامل منابع و شیوههای اطالعاتی است .یو .ان .تراوت
اس .دی .فورگیو
عطف به :الف ـ تهران ) 54190مورد نیاز لندن نیست( ٬ب ـ رئیس ) 511343مورد نیاز لندن نیست(2
1ـ یو .ان .تراوت  1 /جهت تماس با اس .دی .فورگیو  1 /به تهران سفر نخواهد کرد جز آنکه اـگر
مجبور به اقامت در تهران شد ٬سیا بتواند به وی کمک نماید .یو .ان .تراوت  1 /معتقد است احتمال اینکه
مجبور به اقامت در تهران شود خیلی بعید است ٬اما وی در این مرحله مایل نیست خود را به خطربیندازد.
اـگر وی نتواند با هویت واقعی خود تهران را ترک کند ٬به مدارک شناسایی جعلی نیاز خواهد داشت.
2ـ مسئله سفر یو.ان .تراوت  1 /به تهران ممکن است  .......باشد ٬زیرا وی از پسر اس.دی .فورگیو 1 /
خبر یافته که پدرش قصددارد احتماًال طی دو هفته آینده به اروپا سفر کند .اس.دی .فورگیو  1 /در آغاز به
لندن خواهد رفت ٬فرزندش مطمئن نیست که آیا وی به پاریس هم میرود یا نه و نمیداند که پدرش چه
1ـ تلگرام مرجع الف ٬سند شماره  66میباشد.
2ـ تلگرام مرجع ب ٬سند شماره  67میباشد.
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مدت قادرخواهد بود خارج از ایران بماند .اـگردی .فورگیو  1 /به پاریس نیاید٬یو.ان .تراوت 1 /میتواند
برای مالقات با وی به لندن برود.
3ـ لندن:ممنون میشویم اـگر نظر خود را درمورد مالقات یو.ان .تراوت  1 /و اس.دی.فورگیو  1 /در
لندن ابرازدارید .آیا ضرورت دارد که یو.ان .تراوت  1 /را به رابط سازمان اطالعات انگلیس معرفی کنیم؟
یو .ان .تراوات  1 /که یک تبعه ایران است ٬در حال حاضر واسطه عملیاتی قرارگاه پاریس است .وی از
سال  1332تا  1356که به پاریس آمد ٬منبع ذخیره قرارگاه تهران بود .یو .ان .تراوت  1 /از سال 1320تا
 1325برای سازمان اطالعاتی انگلستان کار میکرد)خاتمه این رابطه در یک آزمایش دروغ سنجی ازیو.
ان .تراوت 1/مورد تأیید گرفت(.
اس .دی .فورگیو 1/یک روحانی برجسته است که از لحاظ عملیاتی مورد توجه قرار قرارگاه تهران
است .انتظار نمیرود ضرورتی داشته باشد که مأمور مربوطه لندن یو .ان .تراوت  1 /را مالقات کند ٬زیرا
وی به سادگی میتواند پس از مالقاتهای خود بااس.دی .فورگیو  1 /جهت تخلیه اطالعات به پاریس باز
ـگردد.
4ـ ستاد مرکزی :فکر میکنیم که اـگر یو .ان .تراوت  1 /برای مالقات با اس .دی.فورگیو  1 /به لندن
برود ٬ما مجاز باشیم هزینههایش را به عالوه روزانه 50دالر فوقالعاده به وی بپردازیم .اـگر اس .دی.
فورگیو 1/به پاریس بیاید ٬ما مایلیم هرگونه هزینه عملیاتی را که ممکن است یو .ان .تراوت  1 /طی
مالقاتهایش با اس.دی .فورگیو  1 /متحمل شود ٬به عالوه یک فوقالعاده مناسب بپذیریم ٬زیـرا وی
وظایفی را انجام خواهد داد که فراتر از وظایف عادی یک واسطه عملیاتی میباشند.
5ــ لطفًا احتیاجات اطالعاتی را برای مالقات یو .ان .تراوت  1 /با اس .دی .فورگیو  1 /ارسال دارید.
6ـ پرونده0079932 :ـ 201تا  26مهر  78در بایگانی ضبط شود.
سری

سند شماره )(69

سری  27شهریور  58اعضاء
به :پاریس ٬رونوشت برای رئیس

از :لندن 17858
هشدار :شامل منابع و شیوههای اطالعاتی است
عطف به :پاریس 112419
1ـ اـگر یو .ان .تراوت  1 /برای مالقات با اس .دی .فورگیو  1 /به لندن میآید و سپس در پاریس
اطالعاتش استخراج میشود ٬ما نیازی نمیبینیم که او را به رابط )سازمان اطالعات انگلیس ـ م( معرفی
ـکنیم.
2ـ اـگر مالقات در لندن حتمی شد ٬لطفًا روابط یو .ان .تراوت  1 /اس .دی .فورگیو  ٬1 /اسامی واقعی
آنها ٬ساعت ورودشان و محل اقامتشان را به ما اطالع دهید.
3ـ پرونده079932 :ـ 201تا  27شهریور در بایگانی ضبط شود.
سری
1ـ تلگرام مرجع ٬سند شماره  68میباشد.
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سند شماره )(70

سری  27شهریور  58اعضاء
به :پاریس ٬رونوشت برای رئیس ٬لندن
از :تهران 54241
هشدار :شامل منابع و شیوههای اطالعاتی است .یو .ان .تراوت  ٬اس .دی .فورگیو
عطف به :پاریس 112419
1ـ در ذیل سؤاالت عملیاتی آمده است که امیدواریم یو .ان .تراوت  1 /بتواند از اس .دی .فورگیو1 /
بپرسد:
الف :محل اقامت فعلی اس .دی .فورگیو  1 /کجاست؟ اـگر در قم نیست ٬آیا وی به آنجا میرود؟ هر
چند مدت؟
ب :آشنایان ف  1 /در میان روحانیون عالیرتبه چه کسانی هستند؟ در ارتش؟ در دولت؟ در میان
سیاستمداران غیر دولتی؟ در میان اقلیتهای قومی؟
ج :آیا ف 1 /میتواند یک فرد که به فرانسه یا انگلیسی تکلم کند معرفی نماید؟ واسطه بین ف  1 /و
قرارگاه تهران شود؟
2ـ احتیاجات اطالعاتی به قرار ذیلند:
الف :آیا شورای انقالب یک مجمع رسمی تثبیت شده با یک لیست ثابت اعضاست؟ دراین صورت چه
ـکسانی میباشند؟ اـگر شورا به مقتضای زمان تشکیل میشود اعضای آن چگونه تعیین میشود؟
ب :کدام یک از مشاوران خمینی روی او نفوذ چشمگیری دارند .در چه مسائلی؟
ج :مواضع روحانیت نسبت به فشار در جهت یک حکومت الهی که )از قرار معلوم به نیابت خمینی(
توسط آیتاهلل حسینعلی منتظری اداره شود چه میباشند؟ اـگر این مسئله در روحانیت شکاف ایجاد
میکند ٬به چه خطوطی تقسیم میشوند؟ آیا مقاومت چشمگیری در مقابل )طرح( حکومت الهی در بین
روحانیت قم وجود دارد؟
د :در رابطه با فقره ج فوق ٬آیتاهلل کاظم شریعتمداری بین روحانیت چقدر طرفدار دارد؟ آیاتعداد این
طرفداران فزونی مییابد یا کم میشوند؟
ه :مرگ آیتاهلل طالقانی چه تأثیری روی مواضع خمینی و مناسبات او با طبقه متوسط غیر مذهبی٬
اقلیتهای قومی )خصوصًا کردها( و چپیها )شامل مجاهدین خلق( خواهدداشت؟ چرا طالقانی در ماه آخر
زندگی خود یک موضع سرسختانه علیه چپیها و طرفداران خودمختاری قومی اتخاذ کرد؟
3ـ اـگر ف  1 /مایل و قادر است یک نفر را به عنوان واسطه تماس با تهران معرفی کند٬امیدواریم که در
محل ترتیبات تماس معین شود اـگر ف  1 /حاضر نبود به پاریس برود ٬این احتماًال الزم میدارد در لندن
)اـگر با ف  1 /نشد با یو  (1 /تماس گرفته شود .آیا لندن میتواند این را تدارک ببیند؟
4ـ پرونده079932 :ـ 201تا تاریخ  27شهریور  78در بایگانی ضبط شود.
تمامًا سری
سری

1ـ تلگرام مرجع ٬سند شماره  68میباشد.
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سند شماره )(71

سری  27شهریور  58اعضاء
به :رئیس ٬تهران رونوشت برای ژنو

از :پاریس 12464
هشدار :شامل منابع و شیوههای اطالعاتی است یو .ان .تراوت
اس .دی .فورگیو
1ـ عبداهلل قمی فرزند آیتاهلل محمدتقی قمی در تاریخ  24شهریور  1358به یو .ان .تراوت 1/اظهار
داشت که شوهر خواهرش یا )برادرزنش( معین زاده ـ اسم کوچکش مشخص نیست ـ فعًال در پاریس
سکونت دارد و با شاهپور بختیار کار میکند .طبق اظهار قمی وقتی بختیار نخستوزیر بود ٬معینزاده در
دفترش کار میکرد .قمی از یو .ان .تراوت  1 /پرسید آیا وی مایل است بختیار را مالقات کند؟ اما یو .ان.
تراوت  1 /امتناع ورزید و در عین حال راه را برای تماسهای بعدی باز گذاشت.
2ـ اـگر نسبت به تعقیب این مورد که میتواند باز هم دیدگاه دیگری را از گروههای ایرانی مخالف ارائه
دهد عالقهای موجود است ٬قرارگاه با کمال میل آن را انجام خواهد داد .تنها محذور ما این است که چون
عبداهلل قمی میداند یو .ان .تراوت  1 /با دولت آمریکا تماس دارد ٬از این کار ممکن است تلقی گردد که
دولت آمریکا میخواهد موضع بختیار را بسنجد .از آنجایی که نفوذ ما بر قمی کم است ما قادر نخواهیم
بود ٬مطمئن شویم یو .ان .تراوت  1 /صرفًا به عنوان یک طرف ذیعالقه مطرح میشود ٬نه به عنوان
نمایندهای دیگر از جانب دولت آمریکا مانند تیمکن و ـگیونیون که )تحت پوشش مقام رسمی( با جواد
عالمیر مالقات کردند.
3ـ متشکر میشویم که مخاطبین این تلگرام نظریات خود را همراه با سوابقی که در مورد معینزاده
دارند ارسال نمایند.
سری
4ـ پرونده079932 :ـ  201تا تاریخ  27شهریور  78در بایگانی ضبط شود.
سند شماره )(72

سری  29شهریور  58اعضاء
به :پاریس ٬رونوشت برای تهران ٬ژن
از :رئیس 517487
هشدار :شامل منابع و شیوههای اطالعاتی است .یو .ان .تراوت
اس .دی .فورگیو
عطف به :پاریس 112464
1ـ در حال حاضر ستاد عالقهای به دنبال کردن مورد عبداهلل قمی ندارد .ما نیز مانند پاریس واهمه
داریم که این کار میتواند سوء تعبیر شده و یک وسیله دیگر برای اطالع از موضع بختیار به حساب آید و
منجر به سردرگمی او شود ٬که واقعًا چه کسی وسیله ارتباط با دولت آمریکاست.
2ـ معینزاده ٬جواد معینزاده است ٬افسر سابق ارتش و ...که در 57ـ 1353رئیس قرارگاه ساواـک در
لندن بود .او اخیرًا به ایاالت متحده مسافرت کرد تا با اویسی و اس .دی .پیر ) 1 /پ  (1 /مالقات کند )او
خویشاوند سببی اویسی است( و به آنها گفت که قرار شده از طرف بختیار حمایت آنها را خواستارشود...
1ـ تلگرام مرجع سند شماره  71میباشد.
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بختیار به پ  1 /گفت که معینزاده از لندن با او تماس گرفته و اطالع داده بود که مسافرت خود را به نام
بختیار انجام میدهد .بختیار به او گفت که این مسافرت االۤن بیموقع است ٬اما او را باز نداشت و عاقبت
موافقت کرد.
3ـ پرونده079932 :ـ 201تا تاریخ  28شهریور  78در بایگانی ضبط شود.
تمامًا سری
سری

سند شماره )(73

سری  29شهریور  58اعضاء
به :پاریس ٬لندن رونوشت برای تهران
از :رئیس 517911
هشدار :شامل منابع و شیوههای اطالعاتی است .یو .ان .تراوت
جی .ان .سایت
اس .دی .فورگیو
عطف به :الف ـ لندن  ٬17858ب ـ تهران  ٬54241ج ـ پاریس 112419
1ـ با ترتیبات مالقات و دادن دستمزد ........در تلگرامهای مرجع موافقت میشود .ما عالقهمندیم به
احتیاجات اطالعاتی تلگرام مرجع ”ب“ که .....اضافه نماییم..........
2ـ از کمکهای پاریس و لندن در این قضیهکه..................دریچهای مهم به جامعه روحانیت میباشد٬
قدردانی میشود.
3ـ پرونده0079932 :ـ243505٬201ـ 201تا  28شهریور در بایگانی ضبط شود.
تمامًا سری
سری

سند شماره )(74

سری  29شهریور  1358اعضا
به :تهران ٬رونوشت برای رئیس ٬لندن
از :پاریس 12629
هشدار :شامل منابع و شیوههای اطالعاتی است .یو .ان .تراوت
اس .دی .فورگیو
عطف به :الف ـ تهران  ٬54241ب ـ لندن 217858
1ـ تا تاریخ  19شهریور یو .ان .تراوت  ٬1 /اطالعات بیشتری در مورد سفر اس .دی .فورگیو به اروپا
دریافت نکرده بود .به محض اینکه جزئیات آن به دست آید ٬به اطالع خواهیم رساند.
2ـ یو .ان .تراوت اطالعات زیر را در پاسخ به مطالب خواسته شده در مرجع الف تهیه نمود که قرار
است وقتی اس .دی .فورگیو  1 /را میبیند ٬با وی به بحث بگذارد .چون پاسخهای یو .ان .تراوت به
اطالعات خواسته شده نمایانگر نقطه نظرهای وی میباشد ٬ما این اطالعات را در شکل عملیاتی گزارش
1ـ تلگرام مرجع الف سند شماره  69ب سند شماره  70ج سند شماره  68میباشد.
2ـ تلگرام مرجع الف سند شماره  ٬70ب سند شماره  69میباشد.
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میکنیم.
3ـ راجع به سؤاالت عملیاتی در مورد اس .دی .فورگیو:
الف :محل اقامت کنونی اس.دی .فورگیو  1 /در تهران است .او مالک مزرعهای بین تهران و قم است و
تقریبًا هفتهای یک بار به مزرعهاش سر میزند .تا آنجایی که یو .ان .تراوت میداند اس .دی .فورگیو به قم
نمیرود .یو .ان .تراوت گفت که هر کدام از چنین مالقاتهایی حتمًا در مطبوعات ایران منعکس خواهد شد.
اس .دی .فورگیو 1 /به قم نمیرود ٬زیرا که از او انتظار دارند سری به یکی از مقامات روحانی مهم بزند.
چون او نمیخواهد خمینی را مالقات کند ٬ناچار خواهد شد که شریعتمداری را ببیند و در نتیجه خود را
سیاسی میکند.
ب :اس .دی .فورگیو  1 /با تمامی ”مالهای مهم در تماس است .یعنی افرادی که قبل از انقالب به
عنوان مقامات مذهبی پذیرفته شدهاند و به صرف انتصابشان به دست خمینی مال نشدهاند .یو .ان .تراوت /
 1از اینکه آیا اس .دی .فورگیو  1 /در ارتش فعلی ایران آشنایانی دارد یا نه ٬آـگاهی ندارد.
یو .ان .تراوت  1 /گفت اـگر چه اس .دی .فورگیو  1 /بازرگان را میشناسد ٬اما نمیداند آیا اس .دی.
فورگیو  1 /تماس با وی را حفظ کرده یا نه .او قادر نبود آشنایان دیگر اس .دی .فورگیو  1 /بین دولتیها را
مشخص کند .اس .دی.فورگیو  1 /در میان رهبران مذهبی اهل سنت حسن شهرت دارد .به گفته یو .ان.
تراوت  1 /مالهای سنی به اس .دی .فورگیو  1 /به چشم قابل قبولترین روحانی شیعه مینگرند.
ج :یو .ان .تراوت  1 /احتماًال موضوع واسطه را مطرح خواهد کرد .او به اینکه اس .دی .فورگیو 1 /
مایل و یا قادر باشد چنین شخصی را معرفی کند ٬خوشبین نیست .یو .ان .تراوت  1 /عنوان کرد که ممکن
است پسر اس .دی .فورگیو  1 /مایل باشد نقش یک واسطه را بین اس .دی .فورگیو و قرارگاه تهران بازی
ـکند .پسرش در تهران است .یو .ان .تراوت  1 /قبل از هرگونه اقدامی در مورد این پیشنهاد این امکان را به
اس .دی .فورگیو تذکر خواهد داد.
4ـ پاسخهای یو .ان .تراوت  1/به احتیاجات اطالعاتی:
الف :یو.ان .تراوت  1 /هنوز هم اظهارمیدارد که هیچکس از اعضای شورای انقالب را نمیشناسد در
حالی که احتماًال بعضی از مالها عضودائمی هستند ٬خمینی این قدرت رادارد هر موقع که بخواهد شورا را
به تشکیل جلسه بخواند و شورا هم به سادگی از مالهایی که در آن لحظه بهخصوص حاضرهستندتشکیل
خواهد شد ٬شورا قدرت قانونگذاری و قضائی دارد ٬اما این خود خمینی است که در تمامی موارد حکم
نهایی را میدهد.
ب :اـگر چه یو .ان .تراوت  1 /در مورد افرادی که بر خمینی نفوذ دارند اطالعاتی نداشت ٬نظرش این
بود که افراد خانواده خمینی )پسرش ـ دامادش ـ و نوهاش( بیشترین نفوذ را بر وی دارند.
ج :یو .ان .تراوت هنوز هم اظهار میدارد که تمامی چهرههای مهم و بیریا مخالف حکومتی الهی
هستند ٬چرا که معتقدند جای یک روحانی در مسجد است نه مجلس .تنها فردی که فعاالنه و با صدای بلند
با حکومت الهی مخالفت میکند ٬شریعتمداری است .کسانی که خمینی آنها را مال کرده و مقام داده از
دعوتش برای حکومت الهی حمایت میکنند.
د :طرفداران شریعتمداری بین روحانیون به شرح زیر هستند:
) (1در قم :ـگلپایگانی و نجفی
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) (2در مشهد :حسن قمی و شیرازی
) (3در تهران :خوانساری و اس .دی .فورگیو 1 /
در اـکثر موارد این افراد تمایلی به دخالت در سیاست ندارند .یو .ان .تراوت  1 /اعتقاد دارد که شمار
طرفداران شریعتمداری رو به افزایش است.
ه :یو .ان .تراوت فکر میکند که مرگ طالقانی تأثیری بر سیاستهای خمینی داشته باشد .او اعتقاد دارد
ـکه طالقانی صرفًا برای حمایت از خمینی در مقابل چپیها و طرفداران خود مختاری موضع سرسختانه
ـگرفت ٬نه به دلیل عقیده شخصی خودش .بازرگان و طالقانی کامًال صمیمی بودند .مرگ طالقانی این
فرصت را به خمینی میدهد که بدون نگرانی از بابت آزردگی طالقانی ٬بازرگان را کنار بزند.
سری
5ــ پرونده079932 :ـ ٬201تا تاریخ  30شهریور  78در بایگانی ضبط شود.
سند شماره )(75

سری  7مهرماه  58اعضاء
به :با حق تقدم به تهران ٬رئیس ٬رونوشت برای لندن
از :پاریس 12843
هشدار :شامل منابع و شیوههای اطالعاتی است .یو .ان .تراوت
اس .دی .فورگیو
عطف به :الف ـ رئیس  517941ب ـ تهران 154241
1ـ یو .ان .تراوت  1 /در تاریخ  6مهر به میلی تیو مأمور پشتیبانی قرارگاه اطالع داد که اس .دی.
فورگیو  1 /در سوم مهر وارد پاریس شده بود.یو.ان .تراوت  1 /در شب  4مهر ماه مالقات کوتاهی با اس.
دی .فورگیو  1 /انجام داد.
2ـ اس .دی .فورگیو 1/به یو .ان .تراوت  1 /گفت که به نظر او وقت حرف گذشته و حاال دیگر وقت
عمل است .او میخواهد که یو .ان .تراوت  1 /جواب روشنی بیاورد که موضع آمریکا نسبت به رژیم
خمینی چیست .به نظر میرسد که اس .دی .فورگیو  1 /مایل است که در نهضت براندازی خمینی نقش
فعالی را ایفا کند ٬اما عالقهای ندارد که صرفًا برای ما اطالعات فراهم کند .این احتماًال موضع محکم و
پابرجایی نیست.
3ـ هنوز معلوم نیست که اس .دی .فورگیو 1 /چه مدتی در پاریس میماند .او از پاریس به مصر
مسافرت خواهد کرد ٬زیرا که یک مقام سفارت مصر درست قبل از آنکه سفارت مصر در تهران بسته شود٬
وی را دعوت کرده بود با سادات مالقات کند .اس .دی .فورگیو  1 /انتظار دارد مصریان به وی پیشنهاد
ـکنند که از پایگاهی در قاهره مخالفین را رهبری کند .احتماًال اس .دی .فورگیو  1 /حاضر نخواهد شد
فداـکاریهای بزرگی را که این کار از او و خانوادهاش میطلبد بر عهده بگیرد.
4ـ اس .دی .فورگیو 1 /به لندن مسافرت نخواهد کرد.
5ــ یو .ان .تراوت  1 /میگوید نقل قول زیر مجموع نظریات اس .دی .فورگیو  1 /نسبت به اوضاع
ایران میباشد” .تا آنجایی که او میداند طی  26قرن تاریخ ٬ایران تا به حال تحت این چنین شرایط بدی
قرار نداشته است“ اس .دی .فورگیو  1 /مزرعهای نزدیک شهر قم دارد که هفتهای یک بار به آن سر
1ـ تلگرام مرجع ب سند شماره  70میباشد.
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میزند ٬ولی داخل شهر نمیرود و از تماس با خمینی و روحانیون اجتناب میورزد .در خالل چندین هفته
ـگذشته او با شریعتمداری که در قم زندگی میکند ٬صحبت کرده است .شریعتمداری از مشهد به تهران
مسافرت نمود .شریعتمداری گفت که مالها همگی )تکرار میشود( همگی مخالف خمینی هستند و الزم
است برای برکنار زدن او کاری صورت گیرد.
6ـ اس .دی .فورگیو  1 /تقریبًا ماهی یک بار با یک روسی در تهران مالقات میکرده است )یو .ان.
تراوت  1 /گفت اس .دی .فورگیو  1 /کوشید تا فرد روسی را شناسایی کند ٬اما او از اسم مستعار استفاده
ـکرده بود (.آن روسی مغرورانه میگوید که آمریکا در باالترین سطوح شوروی را مطمئن ساخته که آمریکا
هیچگونه نقشی در به قدرت رسیدن خمینی نداشته است .فرد روسی میگویداینک معلوم گردید که آمریکا
در نشاندن خمینی بر مسند قدرت دست داشته و روسها از اینکه فریب خوردهاند ٬عصبانی هستند .فرد
روسی گفت که ظرف چندین هفته اخیر خمینی سفیر روسیه را فراخوانده و از او خواسته است که شورویها
از دخالت در افغانستان دست بردارند .این حاـکی از آن است که آمریکا چگونه خمینی را آلت دست
قرارداده است .یو .ان .تراوت  1 /میگوید صرف نظر از اینکه حقیقت چیست ٬این عقیده که خمینی را
آمریکا به قدرت رسانده ٬در ایران دارد رواج پیدا میکند )عبارت عینًا نقل شده است(.
7ـ مسائل خواسته شده در تلگرام مرجع ”ب“ را در  7آبان به یو .ان .تراوت میدهیم .یو .ان .تراوت /
 1معتقد است که احتمال دارد اس .دی .فورگیو  1 /حاضر باشد مستقیمًا با یک مأمور سیاسی فارسی یا
عرب زبان سیا در پاریس مالقات کند .اـگر ستاد مرکزی و تهران به این امر عالقهمند هستند ٬به ما اطالع
دهند ٬در غیر این صورت از طریق یو .ان .تراوت  1 /عمل خواهیم کرد .اـگر راه دیگری توصیه نشد در
رابطه با سؤالی که در پاراـگراف دوم در مورد خط مشی ایاالت متحده شده ٬رویه معمول را به کار خواهیم
ـگرفت یعنی که خط مشی ما عدم دخالت در امور سایر کشورهاست ٬ولی اطالعات موثقی مورد نیاز است
تا بر آن اساس سیاست متناسبی اتخاذ گردد.امیدواریم اس .دی .فورگیو  1 /این را باور کند ولی یو .ان.
تراوت  1 /تردید دارد اینطور شود.
8ــ پرونده079932 :ـ 201تا تاریخ  7مهر  78در بایگانی ضبط شود.
تمامًا سری
سری

سند شماره )(76

سری  8مهر  1358اعضاء
به :با حق تقدم به پاریس ٬رونوشت برای پاریس ٬لندن
از :تهران 54348
هشدار :شامل منابع و شیوههای اطالعاتی است یو .ان .تراوت
اس .دی .فورگیو
عطف به :پاریس 112843
1ـ بیانات مبالغهآمیزی که یو.ان .تراوت  1 /به اس.دی .فورگیو  1 /نسبت داد ٬نمونه سخنپردازیهای
مخالفین است و ماامیدواریم که ف  ٬1 /پس از آنکه دل خود را خالی کرد ٬توجه خود را به امور معطوف
1ـ تلگرام مرجع ٬سند شماره  75است.
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دارد .امکان دارد پاریس در قبال ف  1 /بخواهد از اظهارات مالیمترش برای کشاندن مذاـکرات به سطح
تقریبًا آرامتری استفاده کند .یک موضوع که مطرح است بیانی است که به شـریعتمداری نسـبت داده
میشود ٬بدین مضمون که تمام مالها مخالف خمینی هستند .اـگر این صحت داشت ٬خمینی تا به حال از
صحنه محو شده بود .در واقع شریعتمداری حداـکثر جانب احتیاط را در روابط خود با خمینی مراعات
ـکرده است .عالوه بر اذعان وی به محبوبیت خمینی چه در میان عامه مردم و چه در میان روحانیت دالیل
دیگری هم وجود دارد.
2ـ قرارگاه تهران مأموری ندارد که به حد کافی به زبان فارسی آشنا باشد تا بتواند با ف  1 /تماس
بگیرد .ما هنوزامیدواریم که او به یک نحو تماس در تهران ٬چه از طریق واسطه و چه از طریق مالقاتهای
حضوری همراه با مترجم ٬در صورت ایجاد ترتیبات محتاطانه مناسب ٬راضی شود.
3ـ در انتظار نتایج صحبتهای بعدی یو  1 /با ف  1 /هستیم.
تمامًا سری
4ـ پرونده079932 :ـ 201تا تاریخ  8مهر ماه  78در بایگانی ضبط شود.
سری

سند شماره )(77

سری  13مهر  58اعضاء
به :رئیس ٬تهران

از :پاریس 13054
هشدار :شامل منابع و شیوههای اطالعاتی است .یو .ان .تراوت
اس .دی .فورگیو
عطف به :الف ـ رئیس  526996ب ـ رئیس  525252ج ـ تهران  54348د ـ پاریس 112843
1ـ یو .ان .تراوت  1 /با اس .دی .فورگیو  1 /دیدار کرد و سعی کرد به او توضیح دهد که بدون مجوز
مقامات تعیینکننده خط مشی سیا نمیتواند از هیچ حرکت مخالف حمایت کند .اس.دی .فورگیو /1این
موضع را اتخاذ کرد که اـگر واقع قضیه اینطور است ٬او فایدهای در ادامه تماس نمیبیند .یو .ان .تراوت 1/
ـکه بااین ...سعی کرد احتیاجات اطالعاتی ما را تأمین کند و اظهار داشت که قصد داشته به تهران مسافرت
ـکند تا درباره مسائل با اس .دی .فورگیو  1 /مذاـکره کند و پیشنهاد کرد که هم اـکنون درباره آنها مذاـکره
شود .اس .دی .فورگیو  1 /به سادگی از گفتگوی بیشتر خودداری ورزید .یو .ان .تراوت  1/دوباره سعی
خواهد کرد واز این تاـکتیک استفاده میکند که منافع مردم ایران ایجاب میکنددولت آمریکااز جریان امور
مطلع باشد ٬یک سیاست قوی را بتوانند پیش بگیرند.
2ـ اس .دی .فورگیو  1 /معتقد است که سیا مسئول به قدرت رسیدن خمینی میباشد .به عنوان شاهد
این مدعای او به گفتگویی اشاره میکند که بیست سال پیش در بیروت با یک مأمور سیا )عین عبارت نقل
شده( داشت که گفت اقدام به ایجاد تحول و تغییر در ایران عملی نیست .او ادعا میکند که دو سال پیش
سفارت آمریکاترتیب مالقاتی بایک مأمور سیا )عین عبارت نقل شده( در قاهره داد که آن مأمورپیشنهاد
یک دولت مردمی باید جای شاه را بگیرد .پس از این یک روحانی دهات به نام خمینی به قدرت میرسد.
او نظرش این است که سیا باید موجب این امر شده باشد.او گفت به شرطی مسئله همکاری با سیا را بررسی
1ـ تلگرام مرجع ج سند شماره  76و د سند شماره  75میباشد.
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خواهد کرد که شواهدی در اثبات عدم ارتباط سیا با به قدرت رسیدن خمینی به او داده شود .معذالک٬
شک داریم که حتی خدا هم بتواند نظر اس.دی .فورگیو 1 /درباره دخالت سیا را عوض کند.
3ـ روشن است که اس .دی .فورگیو 1 /نمیتواند باور کند که سیا در موردخمینی که به نظر اس .دی.
فورگیو  1 /ایرانیها را به صورت بربر درمیآورد نمیتواند کاری کند و نخواهد کرد .او به عنوان نمونه٬
قضیه تیمسار پاـکروان همان رئیس ساواـک که حکم اجازه تبعید خمینی به ترکیه راترتیب داد ذـکر میکند.
هنگامی که خمینی به قدرت رسید به پاـکروان اطمینان داده شد که امنیت فیزیکی وی در مخاطره نخواهد
بود .او پنج روز بعد از دستگیری ٬در یک دادگاه انقالبی محاـکمه و اعدام شد .هنگامی که میخواستند بدن
او را برای دفن مطابق سنت شستشو دهند ٬توجه شد که او ختنه نگردیده و بنابراین مسلمان نیست و نباید
دفن شود .آنها بدن او را پشت یک وانت بستند و آن را در دوایر بزرگی به حرکت در آوردند تا آنکه از هم
پاشید .اس .دی .فورگیو  1 /استدالل میکند این نوع وحشیگری الزم میداردخمینی پیش از آنکه مستقر
و باثبات شود ٬برود.
4ـ اـگر یو .ان .تراوت  1/توانست اس .دی .فورگیو  1 /را وادارد درباره احتیاجات اطالعاتی اظهار
نظر کند ٬خبر خواهیم داد .گمان میکنیم که این قضیه دیگر راـکد است.
5ــ موضوع جدید :اس .دی .جولپ  1 /هفته گذشته وارد پاریس شد .همسر وی چند روز دیگر به او
خواهد پیوست و حداقل ده روز خواهد ماند .یو .ان .تراوت  1/با اس .دی .جولپ  1 /تماسهای مکرر
دارد .به نظر میرسد اس .دی .جولپ  1 /با تعدادی از ایرانیها در پاریس تماس دارد ٬اما ادعا میکند که
نمیخواهد وارد سیاست شود .یو .ان .تراوت  1/با این قصد که بهترین نحوه مرتبط کردن سیا با اس.
دی.جولپ  1 /را توصیه کند به ارزیابی او ادامه خواهد داد.
او اـکنون فکر میکند که شاید بتواند این ارتباط را برقرار نماید اما به مدت زمان بیشتری احتیاج دارد تا
درباره آن فکر کند .اطالع خواهیم داد1.
سری
6ـ پرونده243505 :ـ 201تا تاریخ  13مهر  78در بایگانی ضبط شود.
سند شماره )(78

سری  17مهر  58اعضاء
به :با حق تقدم به پاریس ٬رونوشت برای تهران
از :رئیس 529053
هشدار :شامل منابع و شیوههای اطالعاتی است .یو .ان .تراوت
اس .دی .فورگیو
عطف به :پاریس 213054
1ـ تلگرام مرجع مایه تأسف است و چنان که اشاره شد ممکن است در واقع این قضیه تمام شده باشد٬
ولی ممنون میشویم اـگر قرارگاه یو.ان.تراوت ) 1 /ت  (1 /راوادارد که یک بار دیگر این تاـکتیک را به کار
ـگرفته و به اس.دی.فورگیو )1 /ف  (1 /گوشزد کند که به نفع افرادی چون اونیست که دولت ایاالت متحده
اطالعاتش در مورد فعالیتهای جامعه روحانیت را از منابع رسمی دولت موقت دریافت دارد ٬زیرا که آنها
1ـ قضیه مربوط به اس .دی .جولپ  1 /از اسناد  86تا آخر این پرونده دنبال شده است.
2ـ تلگرام مرجع سند شماره  77میباشد.
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حقایق را کمی تحریف میکنند .به عالوه اـگر قرارگاه مفید تشخیص میدهد ستاد ترتیب اعزام یک مأمور
عالیرتبه )و آشنا به زبان فارسی( را جهت مالقات با ف  1 /بدهد .این مأمور احتماًال برای مأموریت
دیگری حوالی  28مهر در اروپا میباشد .لطفًا نظر خود را اطالع دهید.
2ـ پرونده 243505ـ079932٬201ـ 201تا تاریخ  17مهر ماه  78در بایگانی ضبط شود.
تمامًا سری
سری

سند شماره )(79

سری  18مهرماه  58اعضاء
به :با حق تقدم به رئیس ٬رونوشت برای تهران
از :پاریس 13190
هشدار :شامل منابع و شیوههای اطالعاتی است یو .ان .تراوت
اس .دی .فورگیو
1
عطف به :الف ـ رئیس  ٬ 529053ب ـ رئیس 526996
1ـ در  18مهر ماه ٬قبل از دریافت تلگرام مرجع الف مرینوس با یو .ان .تراوت  1/مالقات کرد .یو .ان.
تراوت  1/بار دیگر اظهار نظر کرد که برای پیشبرد این قضیه الزم است در مورد یک طرح اقدام با اس.
دی .فورگیو  1 /مذاـکره شود .قضیه به سادگی از این قرار است که اس .دی .فورگیو  1 /مایل نیست ”خبر
دهنده“ باشد ٬مگر اینکه او قانع شود که دولت آمریکا برای ”بهبود وضع“ ایران دست به عمل خواهد زد.
مرینوس متذکر شد که دولت آمریکا با اس .دی .فورگیو  1 /جهت چیدن یک نقشه کودتا بر علیه خمینی
تبانی نخواهد کرد.یو.ان .تراوت  1 /با ما موافق است اما عقیده دارد که اس.دی .فورگیو  1 /هر کس را که
حاضر نباشد بگوید دولت آمریکا در مرحله ”مطالعه نحوه اصالح اوضاع ایران است“ رد خواهد کرد.
2ـ اـگر در روابط آینده خود با اس.دی .فورگیو  1 /خط فوق دنبال نشود ٬این قضیه واقعًا راـکد خواهد
شد .اس .دی .فورگیو  1 /از نوع احتیاجاتی که با وی در میان گذاشته شد ٬دچار تحیز نامطبوعی گشت ٬او
به یو.ان .تراوت  1/گفت اینها سؤاالتی بودند که هر کس میتوانست به آنها پاسخ بدهد .یو .ان .تراوت 1/
بیهوده سعی کرد اس .دی .فورگیو  1 /را به صحبت درباره احتیاجات اطالعاتی وادارد ٬اما او سرسختانه
امتناع ورزید) .نظر به امتناع اس .دی .فورگیو  1 /از صحبت درباره مطالب خواسته شده ٬احتیاجات
مذکور در تلگرام مرجع ب به یو.ان .تراوت  1/داده نشد .آنها در آینده با وی در میان گذارده خواهند شد(.
3ـ اس.دی .فورگیو  1 /راه تماسهای آینده با دولت آمریکا را کامًال نبسته است .درواقع ٬وی به یو.ان.
تراوت  1/گفت که مایل است به ایاالت متحده سفر کند و برای مذاـکره پیرامون جریان عمل با مقامات
صالحه دولت آمریکا مالقات داشته باشد .یو .ان .تراوت  1/تأـکید کرد که این گفتگوها حتمًا ”جلسات
طرح ریزی“ خواهند بود و هیچکس انتظار ندارد که دولت آمریکا بالفاصله دست به اقدام بزند .یو .ان.
تراوت  1/شخصًا یادآور شد که به عنوان قدم اول نوعی فعالیت تبلیغاتی باید تقبل گردد .با در نظر داشتن
موارد فوق ٬قرارگاه فکر میکند که بهتر باشد یک کارمند ارشد فارسی دان که با ایران آشنایی دارد ٬روانه
مالقات بااس.دی.فورگیو 1 /شود .به هرحال تصورمیشود اـگر مذاـکره کننده حاضر باشدحداقل بهطور
1ـ تلگرام مرجع الف سند شماره  78میباشد.

پاریس پناهگاه جاسوسان آمریکا  683

غیر مستقیم بفهماند که نتایج این گفتگوها ممکن است به تغییر سیاست دولت آمریکا در قبال ایران منتهی
شود ٬این مالقات غیر مثمر خواهد بود) .برای ضبط در پرونده عنوان میشود که یو .ان .تراوت  1/به
اس.دی .فورگیو  1 /فقط گفته است که با دولت آمریکا تماس دارد نه با سازمان سیا(.
4ـ ظرف دو روز آینده اس .دی .فورگیو  1 /پاریس را به قصد سوئیس و آلمان ترک میکند .یو .ان.
تراوت  1/فکر میکند که اس.دی .فورگیو  1 /ممکن است تا یک ماه دور ازپاریس باشد ٬اما در این مورد
اطمینان ندارد .مسافرت اس.دی .فورگیو  1 /به مصر هنوز مراحل طرحریزی خود را میگذراند و او به یو.
ان .تراوت  1/نگفته که چه موقع به تهران باز خواهد گشت.
5ــ فرد ناشناسی از سفارت شوروی تلفنی در پاریس با اس .دی .فورگیو  1 /تماس گرفت و پیشنهاد
مالقات نمود .اس .دی .فورگیو  1 /بر این مبنا که در سفارت شوروی در پاریس کسی نیست که فارسی
صحبت کند ٬این تقاضا را رد کرد .فرد روسی پیشنهاد کرد که رابط اس.دی .فورگیو  1 /در تهران به پاریس
بیاید تا با او مالقات کند .اس.دی .فورگیو  1 /گفت که درباره این پیشنهاد فکر خواهد کرد .او هنوزتصمیم
نگرفته که با فرد روس مالقات نماید یا نه .فرد روسی مقیم پاریس به اس .دی .فورگیو  1 /گفت که آنها از
طریق پسرش وی را یافته بودند.
6ـیو.ان .تراوت 1/معتقد بود که اس.دی .فورگیو  1 /اـگراحساس کند که روسها تنها چاره مناسب به
جای خمینی هستند ٬ممکن است که بخواهد با آنها کار کند اس .دی .فورگیو  1 /فکر میکند که با عدم
اقدام دولت آمریکا ٬ایران در مدار شوروی میافتد .این دیدگاه را عمًال تمام ایرانیانی که یو .ان .تراوت 1/
در پاریس با آنها در تماس بوده ٬دارند.
7ـ اس .دی .فورگیو  1 /طی اقامت خود در پاریس با بختیار مالقات داشته است .او معتقد است که
بختیار تحت حمایت فرانسویها قرار دارد) .در جلسه آیندهای که با یو .ان .تراوت  1/خواهیم داشت ٬با
تفصیل بیشتری در این مورد صحبت خواهیم کرد(.
8ــ پرونده243505 :ـ079932٬201ـ 201تا تاریخ  18مهر  78در بایگانی ضبط شود .سری
سند شماره )(80

سری  20مهر  58اعضاء
به :پاریس ٬فوری ٬رونوشت برای تهران
از :رئیس 530840
هشدار :شامل منابع و شیوههای اطالعاتی است .یو .ان .تراوت
اس .دی .فورگیو
عطف به :الف ـ پاریس  ٬13190ب ـ رئیس 1529053
1ـاز تلگرام مرجع الف و کوششهای مرینوس دراین قضیه تشکرمیشود .اـگر قبل از عزیمت پیشبینی
شده اس.دی.فورگیو )1 /ف ٬(1 /یو.ان.تراوت )1/ت  (1 /امکان مالقات بایک مأموردولت آمریکا را
در حوالی  28مهر ماه با او مطرح کند و ببیند آیا ف 1 /مایل است برنامه خود را برای گنجاندن این مالقات
در آن عوض کند ٬بسیار سپاسگزار خواهیم شد.
2ـ همانگونه که مخاطبین اطالع دارند ٬سؤاالت مطروحه در تلگرام مرجع الف در رابطه با خط مشی٬
1ـ تلگرام مرجع الف سند شماره  79و ب سند شماره  78میباشد.

اسناد النه جاسوسی آمریکا

 684

در زمینهای است که در آن اختیار عمل کمی داریم ٬اما سعی خواهیم کرد ببینیم برای بهبود شرایط چه
میتوانیم بکنیم؛ به شما اطالع خواهیم داد.
3ـ پرونده0243505 :ـ0079932٬201ـ 201تا تاریخ  19مهرماه  78در بایگانی ضبط شود.
سری

سند شماره )(81

سری  20مهر ماه  58اعضاء
به :فوری به رئیس رونوشت برای تهران
از :پاریس 13273
هشدار :شامل منابع و شیوههای اطالعاتی است یو .ان .تراوت
اس .دی .فورگیو
عطف به :رئیس 1530840
1ـ یو .ان .تراوت  1 /خبر داد که اس .دی .فورگیو  1 /در  19مهر ماه عازم آلمان شد .به هر حال یو.
ان .تراوت  1/سعی خواهد کرد با اس .دی .فورگیو  1 /تماس گرفته و از او بخواهد جهت مالقات با مأمور
سیا در  28مهر ماه به پاریس باز گردد .اـگر اس.دی .فورگیو  1 /نتواند به پاریس بازگردد٬یو.ان .تراوت /
 1مشخص خواهد ساخت آیا او مایل است در آلمان با این مأمور مالقات کند.
2ـ اس .دی .فورگیو  1 /به یو .ان .تراوت  1/گفت که میتوان از طریق جمارانی )اسم کوچکش
مشخص نیست( یک ایرانی مقیم اوبرلنیگن ٬آلمان با او تماس گرفت )عین عبارت نقل شده( .اـگر چه یو .ان.
تراوت  1/جمارانی را نمیشناسد ٬اما با خانواده جمارانی که یک خانواده روحانی سرشناس در ایران
است ٬آشنا است .خود جمارانی روحانی نیست.
3ـیو.ان .تراوت 1/تأـکید کرد که اس.دی .فورگیو  1 /درخصوص هر گونه مذاـکرهای که قراراست با
نمایندگان دولت آمریکا برگزار شودبسیار.....است .اـگر مالقات با اس .دی .فورگیو  1 /را بتوان ترتیب
داد ٬به نظر ما قبل از مالقات حضوری با اس.دی .فورگیو  ٬1 /مذاـکره بین یو.ان .تراوت  1/و مأمور ستاد
حداـکثر فایده را در برخواهد داشت.
4ـ نتایج تماس یو .ان .تراوت  1/با اس .دی .فورگیو  1 /را اطالع خواهیم داد.
سری
5ــ پرونده0243505 :ـ 201تا تاریخ  20مهرماه 78در بایگانی ضبط شود.
سند شماره )(82

سری  25مهرماه  58اعضاء
به :پاریس رونوشت برای رئیس

از :تهران 54505
هشدار :شامل منابع و شیوههای اطالعاتی است یو .ان .تراوت
اس .دی .فورگیو
1ـ آدلسیک قصد دارد تهران را در  27مهر ترک کند ٬اـگر چه امکان دارد خروجش به تعویق افتد .از
پاریس تقاضا داریم دستورالعمل تماس را تهیه ببیند.
1ـ تلگرام مرجع ٬سند شماره  80میباشد.
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2ـ معتقدیم بهترین کار این است که بعد از مشورت با یو .ان .تراوت  1/تصمیم گرفته شود ٬برای
مالقات اس .دی .فورگیو  1 /چکار باید کنیم .از آنجایی که آدلسیک سرکار جدیدی خواهد رفت .ستاد
میتواند فرد دیگری را که بتواند این قضیه را دنبال کند ٬برای مالقات با اس .دی .فورگیو در نظر بگیرد.
3ـ ستاد :لطفًا وزارت خارجه را وادارید دستور مسافرت را اصالح کنند.
تمامًا سری
4ـ پرونده0243505 :ـ 201تا تاریخ  25مهر  78در بایگانی ضبط شود.
سری

سند شماره )(83

سری ......... 58 .........
به :با حق تقدم به رئیس رونوشت برای تهران
از :پاریس 13320
هشدار :شامل منابع و شیوههای اطالعاتی است .اس .دی .فورگیو یو .ان .تراوت
عطف به :پاریس 113273
1ـ اس .دی .فورگیو  1 /قادر نخواهد بود برای مالقاتهای  28مهرماه به پاریس بازگردد .معهذا او
حاضراست که در آلمان باحضور یا بدون حضوریو.ان.تراوت  1/باوی مالقات شود.اس.دی .فورگیو /
 1قبل از  18آبان برای اقامت به مدت نامعلومی به پاریس باز میگردد.
2ـ یو .ان .تراوت  1/اطالع داد در صورتی که کارمند آشنا با زبان فارسی برای مالقات با اس .دی.
فورگیو 1 /یافت نشد ٬او حاضر است به عنوان مترجم مأمور ناآشنا با زبان فارسی عمل کند .....اس .دی.
فورگیو 1 /به عربی صحبت میکند و امکان این نیز هست که مأموری عربی دان....
3ـ اـگر ناچار شویم در آلمان اقدام به برگزاری مالقات.....اس .دی .فورگیو  1 /نماییم.
4ـ 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
سند شماره )(84

سری  26مهر  58اعضاء
به :با حق تقدم به پاریس ٬تهران

از :رئیس 534632
هشدار :شامل منابع و شیوههای اطالعاتی است .اس .دی .فورگیو
یو .ان .تراوت
عطف به :پاریس 13320
1ـ برای پاریس :مجددًا از کوششهای مرینوس در این قضیه تشکر میشود و در نتیجه تلگرام مرجع
فکر میکنیم که اینک باید هر اقدام به مالقات با اس .دی .فورگیو ) 1 /ف  (1 /را به تأخیر اندازیم تا در
اواسط نوامبر)اواخر آبان( به پاریس بازگردد .چون این برنامه به جوزف دبلیو .آدلسیک امکان نمیدهد با
ف 1 /مالقات کند ٬ما ترتیب مالقات با مأمور دیگری در زمان دیگری را خواهیم داد .شما را در جریان
خواهیم گذارد.
1ـ تلگرام مرجع ٬سند شماره  81میباشد.
2ـ ادامه این سند هنوز به دست نیامده است.
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2ـ برای تهران :به نظر ما مفیدترین کار برای ....این است که در راه بازگشت از تهران به پاریس بیاید تا
با مأموران قرارگاه پاریس پیرامون ....و سایر عملیات ایرانی مذاـکره نماید.
3ـ پرونده243505 :ـ079932٬201ـ 201تا تاریخ  25مهر  78در بایگانی ضبط شود.تمامًاسری
سری

سند شماره )(85

سری  26مهر  58اعضاء
به :با حق تقدم به تهران رونوشت برای پاریس
از :رئیس 534834
هشدار :شامل منابع و شیوههای اطالعاتی است اس .دی .فورگیو یو .ان .تراوت
عطف به :تهران 154505
1ـ با پاراـگراف دوم تلگرام مرجع موافقت میشود ٬در حال بررسی راههای دیگر هستیم.
2ـ ترتیبات وزارت خارجه برای مسافرت در حال اصالح شدن است.
3ـ پرونده243505 :ـ799382 ٬201ـ 201تا تاریخ  26مهر  78در بایگانی ضبط شود.
سند شماره )(86

سری  11مرداد  58اعضاء
به :پاریس ٬رونوشت برای تهران

از :رئیس 487315
هشدار :شامل منابع و شیوههای اطالعاتی است .اس .دی .جولپ
عطف به :پاریس 11104
1ـ اس .دی .جولپ ) 1 /فرد مورد اشاره تلگرام مرجع( در سال  1335به صورت منبع ذخـیره
استخدامشده سیا درآمد .قرار بود که ج  1 /برای استفاده از دامنه وسیع آشنایان سیاسی وی ٬یک منبع
خبرهای خارجی و برای نوشتن ٬ویرایش و جای دادن مقاالت موافق با منافع دولت آمریکا ٬یک منبع
عملیات مخفی باشد .ج  1 /یک نویسنده حائز باالترین مقام بود و ظاهرًا چنین خصوصیتی را همچنان
داراست و احتماًال بهترین سردبیر ایران بوده است .یو.ان .تراوت 1/ادوارد اس .والریوس و جوزف دبلیو.
آدلسیک با ج  1 /کار کردهاند.
2ـ در  ٬1338ج  1 /قراردادی معادل  15 000ریال در ماه با سیا امضاء کرد ٬با این وجود کمی پس از
آن عازم ایاالت متحده شد و متعاقبًا قرارداد خاتمه یافت .در حالی که ج  1 /بسیار مایل بود در فعالیتهای
تبلیغاتی عملیات مخفی همکاری خود با سیا راادامه دهد ٬ولی در به عهده گرفتن کارها در زمینه خبرهای
خارجی بسیار مردد بود.
3ـ ج  1 /اـگر چه به مقدار نسبتًا زیادی به رابطه صمیمانه و تشویق احتیاج داشت ٬ولی مستمرًا درباره
او نظر داده میشد که واجد ”قابلیت استفاده دراز مدت“ خوبی میباشد اـکنون شاید زمان سرمایهـگذاری
روی آن قابلیت فرا رسیده باشد .در حالی که قیمت ج 1/به عنوان منبع خبرهای خارجی زیر سؤال
میباشد )شاید بیشتر به دلیل اـکراه او نسبت به دنبال کردن فعالیت مخفیانه تا به دلیل چیز دیگر( ٬او
1ـ تلگرام مرجع ٬سند شماره  82میباشد.
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همچنان به واسطه قابلیت و ظرفیت عملیات مخفی خود مورد عالقه فراوان سیا میباشد .پس از نکات
فوق ٬به پاریس توصیه میکنیم با ج 1/تماس بگیرد و این تماس را ادامه دهد .خصوصًا ٬بسیار مایلیم
بدانیم ج 1/االۤن چه میکند و بعد چه خواهد کرد ٬رابطهایش چه کسانی هستند .احتماًال سردبیری یا
انتشار چه نشریاتی را دارد و موضعش نسبت به شخصیتهای مختلف ایران و دولت آمریکا چگونه است.
آدلسیک فعًال در ستاد است و حاضر است در صورت لزوم با ج  1 /مالقات کند .از صرف وقت و
ـکوششهای پاریس در این زمینه متشکر خواهیم بود.
1
4ـ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
سند شماره )(87

سری  13مرداد  58اعضاء
به :پاریس ٬رونوشت برای تهران ٬اسلو
از :رئیس 488745
هشدار :شامل منابع و شیوههای اطالعاتی است .اس .دی .جولپ ٬یو .ان .تراوت
عطف به :پاریس 11230
1ـ در جواب به تلگرام مرجع ٬آنچه در ذیل میآید از کتاب ”رجال و شخصیتها“ )(WHO'S WHO
سال  1355میباشد.
متولد  ٬1318حرفه روزنامه نگاری ٬تحصیالت :لیسانس حقوق از دانشگـاه تـهران فـوق لیسـانس
روزنامهنگاری از دانشگاه کلمبیا ٬حرفه روزنامهنگاری خود را در  1337شروع کرد ٬خبرنگار پارلمانی
”اطالعات“ .سردبیر ”اطالعات هفتگی“ ٬سردبیر مجله ”روشنفکر“ ٬بنیانگذار مجله ”زن روز“ ٬سردبیر و
دبیر فنی مجله هفتگی ”زن روز“2.
2ـ ستاد چشم به راه بازگشت یو .ان .تراوت  1 /و اطالعات بیشتر راجع به طرحها و مقاصد اس .دی.
جولپ  1 /میباشد
3ـ بدون نام برای ثبت در فهرست .پرونده1188671 :ـ 201تا تاریخ  12مرداد  78در بایگانی ضبط
تمامًا سری
شود.
سری

سند شماره )(88
از:
به:

سری  11مرداد  58اعضاء

1ـ......تحوالت در......اس .دی .جولپ .......1/تعطیالت درجنوب.............
2ـ .......سوابق علنی در مورد اس .دی .جولپ  ٬1 /شامل.......اطالعاتی بیوگرافیک و تفصیالت

1ـ ادامه این سند هنوز به دست نیامده است.
2ـ با مراجعهای که به کتاب ذـکر شده در سند داشتیم معلوم شد صاحب چنین مشخصات و سوابقی فردی بنام مجید دوامی است که در این اسناد از
وی با نام رمز اس .دی جولپ  1 /یاد شده است.
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نگاری خود1....

سابقه حرفهای روزنامه
3ـ اـگر اس .دی .جولپ  1 /خواست در اسلو بماند ٬شاید به تماس با وی در آنجا عالقهمند باشد .اـگر
چه این را بایو.ان .تراوت  1 /در میان نگذاشتهایم ٬این احتمال وجوددارد که حاضر باشد موجبات معرفی
اس .دی .جولپ  1 /به مأمور سیا در اسلو را فراهم کند.
4ـ رئیس :لطفًا تلگرام مرجع را به اسلو مخابره کنید.
سری
5ــ پرونده118671 :ـ 201تا تاریخ  11مرداد  78در بایگانی ضبط شود.
سند شماره )(89

سری  27مهر  58اعضاء
به :پاریس رونوشت برای تهران ٬اسلو

از :رئیس 535738
هشدار :شامل منابع و شیوههای اطالعاتی است.
اس .دی .جولپ
یو .ان تراوت
عطف به :پاریس 13198
1ـ در ستاد سوابقی در مورد پری اسکندری یافت نشد.
2ـ با آنکه تصمیمگیری را به تهران واـگذار میکنیم ٬اما فکر نمیکنیم که او )اسکندری( یک هدف
مناسب برای اطالعات خارجی یا عملیات مخفی با دسترسی )به اطالعات( یا مقدورات کافی باشد ٬تا
برای آن کوششی کنیم .از بابت تلگرام مرجع تشکر میشود.
تمامًا سری
3ـ پرونده27 :ـ120ـ .41تا تاریخ  26مهر  78در بایگانی ضبط شود.
سری

سند شماره

)2(90

سری  16مرداد  58اعضاء
به :با حق تقدم به فرانتک رونوشت برای تهران ٬دیرتک ٬آتتک
از :رئیس 490086
هشدار :شامل منابع و شیوههای اطالعاتی است .حساس اس .دی .لور
عطف به :الف ـ رئیس  ٬446752ب ـ فرانتک  ٬37691ج ـ رئیس 425474
1ـ طرحریزی برای عملیات اس.دی .لور) 1 /ـکه بنابر تلگرام مرجع الف تجدید نظرهای مهمی در آن
به عمل آمد( اینک در مراحل نهایی است و ما....ـگای دبلیو .راترفورد )ر( در اواسط مرداد  58به تهران
خواهدآمد ...راترفورداینک مجهزبه ...کامًالتقویت شده است و باپاسپورت عادی آمریکایی )هویت( با
نام مستعار مسافرت میکند.
2ـ تقاضا میشود فرانتک با تهیه بلیطهای مسافرت هوایی بین قارهای و مدارک شخصی گوناـگون به
1ـ این سند از درون دستگاه پودرکن بیرون کشیده شده و لذا قسمتهای اولیه سند از بین رفته و در ترجمه به جای آنها نقطهچین گذارده شده
است.
 -2در این بخش آخرین اسناد به دست آمده در رابطه با طرح استخدام بنی صدر خائن ارائه شدهاند یادآوری میگردد که اسناد اولیه در این
رابطه در کتاب شماره  9منتشر شدهاند.
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راترفورد در مسافرت وی به ایران کمک نماید .طرح موقتی این است که راترفورد در فرانکفورت توقف
ـکند و مطابق دستورالعملهای پاراـگراف  5تلگرام مرجع ب و پاراـگراف  5تلگرام مرجع ج با ای .زی .نوا
تماس بگیرد .لطفًا هر چه زودتر اطالع دهید ٬آیا این ترتیب قابل قبول است یا نه.
3ـ ما فکر نمیکنیم که الزم شود ای .زی .نوا به شکل دیگری به راترفورد کمک کند .مدت زمان
مأموریت موقت راترفورد به فرانکفورت فقط به قدر کفایت برای تحویل بلیطهاست )و در بازگشت از
ایران آنها را باز خرید کند(
4ـ.......راترفورد را هر چه زودتر اطالع خواهیم داد.
تمامًا سری
5ــ پرونده959289 :ـ 201تا تاریخ  16مرداد  78در بایگانی ضبط شود.
سری

سند شماره )(91

سری  16مرداد  58اعضاء
به :با حق تقدم به.....رونوشت برای تهران
از :رئیس....؟؟؟؟
هشدار :شامل منابع و شیوههای اطالعاتی است .حساس اس .دی .لور
عطف به :رئیس؟؟؟؟ 49
هویت .ویلیام فاستر
تمامًا سری
تا تاریخ  16مرداد  78در بایگانی ضبط شود.
سند شماره )(92

سری  19مرداد  58اعضاء
از :رئیس 492219
به :فوری به تهران رونوشت فوری برای فرانتک عادی برای دیرتک ٬آتتک ٬آتن ٬دهلی نو
هشدار :شامل منابع و شیوههای اطالعاتی است .حساس .ال .پی .گامین ٬اس .دی .لور
عطف به :الف ـ فرانتک ) 39040برای بن٬آلمان ....٬آتن ٬دهلی نو فرستاده نشد /الزم نبود( ٬ب ـ تهران
) 53781برای بن ٬آلمان ....٬آتن ٬دهلی نو فرستاده نشد /الزم نبود(
1ـ راترفورد در حال حاضر برای جلسه توجیهی نهایی جهت سفر به تهران در منطقه ستاد به سر
میبرد .برنامه سفر به شرح زیر است ٬اما توجه داشته باشید که تاریخهای ذـکر شده غیر قطعی و به شرط
موجود بودن صندلی خط هوایی ٬زمان الزم برای گرفتن ویزاها در اروپا و غیره میباشند:
21ـ 9مرداد واشنگتن دی ـ سی) .توجیه نهایی(
22ـ 21مرداد فرانکفورت )ـکنار گذاردن ....خط هوایی ترانس آتالنتیک و چیزهای متفرقه(
24ـ 22مرداد آتن )ـگرفتن ....بازرگانی هند  /ایران(
 27ـ  25مرداد دهلی )برای کار پوششی شرکت(
 28مرداد تهران
 2ـ راترفورد با )هویت( مستعار از آمریکا عازم سفر میشود .او قصد دارد در فرانکفورت برای یک
مدت دو هفتهای در هتل اینترکنتینانتال تهران اتاق رزرو کند .وی با اس .دی .لور /هم تماس خواهد
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ـگرفت و زمان تقریبی ورود خود را به وی اطالع خواهد داد.
راترفورد  3ـ  2مرتبه به تهران آمده و به حد کافی با شهر آشنائی دارد تا بتواند تماس در اتومبیل یا
حضوری انجام دهد .لطفًا دستورالعمل تماس را به ستاد اطالع دهید )رونوشت برای ای .زی .نوا(اترفورد
اقدام به تماس با قرارگاه یا ...نخواهد کرد مگر آن که مدت زمان مناسبی سپری شود تا بتواند مالقاتهای
مربوط به کار پوششی را ترتیب دهد و در غیر آن صورت تا بتواند مالقاتهای مربوط به کار پوششی را
ترتیب دهد و در غیر آن صورت همه ...یک بازرگان مسافر فرض کنند.در هر حال انتظار نمیرود که این...
بیش از  3ـ  2روز طول بکشد .چه کس باراتر فورد مالقات خواهد کرد/
 3ـ با استدالل طرح شده در پاراـگراف  3تلگرام مرجع موافقیم.
 4ـ برای ای .زی .نوا:
الف :پیشبینی میکنیم که سفر راترفورد به ...در ...اوت صورت پذیرد .او قصد دارد پس از ورود...
برنامههای تسهیالتی خود را ترتیب دهد ...شماره یا دفعات هنوز معلوم نیستند و برای ترتیبات کار با...
ای .زی .نوا تماس خواهد گرفت.
ب :لطفًا دستورالعملهای تماس در تهران را به اطالع راترفورد برسانید.
 5ـ برای دهلی نو ٬آتن ٬بن ٬آلمان :گای .دبلیو .راترفورد مأمور سابق کادر و در حال حاضر طرف
قرارداد با سیا میباشد با)هویت( مستعار همان طور که در پاراـگراف ...ذـکر شده به مناطق شما به ترتیبی که
ذـکر شدهاید مسافرت خواهد کرد ...و خواستار تماس با پشتیبانی قرارگاه شما هستیم یا احـتمال آن
میرود .راترفورد درگیر یک قضیه حساس ایرانی است .غیر از در تهران ...عملیاتی در طرح نمیباشد .تا
سری
تاریخ  18مرداد  78در بایگانی ضبط شود .سری
سند شماره )(93

سری  19مرداد  58اعضاء
به :فوری به تهران رونوشت برای ...دیرتک ٬آتن ٬دهلی نو
از :رئیس 492248
هشدار :شامل منابع و شیوههای اطالعاتی است .حساس ال .پی .گامین
عطف به :رئیس 492219
هویت ویلیام آ .فاستر
تمامًا سری
تا تاریخ  18مرداد  78در بایگانی ضبط شود.
سری

پاریس پناهگاه جاسوسان آمریکا  691

سند شماره )(94

سری  19مرداد 58
از رئیس493010 :به :فوری به آلمان ٬رونوشت فوری برای تهران ٬فرانتک ٬دیرتک ٬آتتک ٬عادی
برای بن ٬آتن ٬دهلی نو
هشدار :شامل منابع و شیوههای اطالعاتی است .حساس ال.پی .گامین ٬اس .دی .لور
عطف به :الف ـ آلمان  83634ب ـ رئیس 492248
1ـ بابت تلگرام مرجع تشکر میگردد .راترفورد هم اـکنون مدارک مستعارش تکمیل است .نام او بحد
ـکافی عادی به نظر میرسد و از همه مهمتر اس .دی .لور  1 /که در این قضیه هدف میباشد ٬پیش از این
راترفورد را با نام مستعار مذکور در تلگرام مرجع ب مالقات کرده است.
2ـ پرونده959289 :ـ 201تا تاریخ  19مرداد  78در بایگانی ضبط شود.
تمامًا سری
سری

سند شماره )(95

سری  22مرداد  58اعضاء
به :با حق تقدم به رئیس رونوشت برای تهران ٬آلمان
از :فرانتک ) 39093به کفالت ویادوک(
هشدار :شامل منابع و شیوههای اطالعاتی است .حساس اس .دی .لور
عطف به :رئیس 492219
1ـ  ...راترفورد به فرانکفورت رسید...
سری
2ـ پرونده :بعدًا تعیین شود .تا تاریخ  22مرداد  78در بایگانی ضبط شود.
سند شماره )(96

سری  9شهریور  58اعضاء
به :تهران
از :رئیس 506026
هشدار :شامل منابع و شیوههای اطالعاتی است .حساس ال .پی .گامین ٬اس .دی .لور
عطف به :الف ـ تهران  ٬54084ب ـ تهران  ٬54083ج ـ تهران 54082
1ـ پیرو تلگرام مرجع ب ٬ال .پی .نایت صبح روز  5شهریور در مورد تقاضای راترفورد جهت انتقال
اعتبار برای هتل اطالع داد .ما آن را فورًا قبول کردیم ٬تا ال .پی .نایت بتواند از دفتر مرکزی اینترکنتینانتال
نیویورک در نیویورک بخواهد کار انتقال را تسریع نمایند .تا االۤن قطعًا باید این انتقال صورت گرفته باشد٬
ما اطالع داریم که هتل با وصول خبر انتقال ٬راترفورد را در جریان خواهد گذارد .لطفًا به راتـرفورد
خاطرنشان کنید که اـگر باز هم به پول احتیاج دارد از طریق ال .پی .نایت درخواستها به سرعت مورد
بررسی قرار میگیرند و حداـکثر دو روز به طول میانجامد.
2ـ چشم انتظار رویدادها هستیم.
تمامًا سری
3ـ پرونده959289 :ـ .201تا تاریخ  9شهریور  78در بایگانی ضبط شود.
سری
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سند شماره )(97

سری  13شهریور  58اعضاء
به :فوری به رئیس
از :تهران 54117
هشدار :شامل منابع و شیوههای اطالعاتی است .حساس ال .پی .گامین ٬اس .دی .لور
1ـ ذیًال گزارش راترفورد از دومین مالقات خود با اس.دی .لور  1 /که در  12شهریور برگزار شد ارائه
میشود )توضیح :گرچه راترفورد در  11شهریور مدت یک ساعت در منزل مشار الیه منتظر شد ٬اس .دی.
لور ) 1 /ل  (1 /تلفن کرد و گفت نمیتواند بیاید و پیشنهاد کرد مالقات به روز بعد بیافتد(.
2ـ ل  1 /از هنگام بازگشت به ایران در بهمن ماه گذشته برنامه کاری سنگینی داشته است .وی همزمان
با شرکت در جلسات روزانه مجلس خبرگان ٬جلسات شورای انقالب و نشر روزنامه خود ٬تا پس از نیمه
شب بهطور معمول مشغول کار است او از جلسهای پیرامون پیش نویس قانون اساسی بیرون آمد و مدت
دو ساعت در  12شهریور با راترفورد مالقات کرد و قصد داشت ٬بعد از ظهر آن روز برای ادامه مذاـکرات
مربوط به قانون اساسی به پارلمان بازگردد.
3ـ مشارالیه از زمان بازگشت به ایران نتوانسته دوباره از پاریس دیدار کند .دو تن از فـرزندانش
همچنان در پاریس مشغول تحصیل هستند .درباره آپارتمانش در آنجا سؤال شد ٬و او اظهار داشت که
هنوز آن را دارد ٬اما به علت هزینه مالی امیدوار است قـراردادش را خـاتمه بـخشد .وی و اعـضای
خانوادهاش در تهران با سه خواهر متأهلش که در سه آپارتمان خیابان شهناز سکونت دارند زندگی
میکند.
4ـ در گفتگو پیرامون مرکز قدرت در حکومت انقالبی ایران ٬مشارالیه اظهار داشت که قدرت در دست
خمینی ٬دولت بازرگان ٬شورای انقالب ٬دادستان انقالب و کمیتهها نهفته است .بنابر توضیحی که داد٬
ـکمیتهها عمدتًا در رابطه با امور محلی هستند ولی میتواننداقدامات مشخصی توسط سایر عناصر قدرت
را اشاره داشت که دولت روی مسائل نسبتًا غیر اساسی مثل امور مربوط به آموزش٬بهداشت و غیره اقدام
میکند.
5ــ مشارالیه نتوانست یا نخواست نام جانشین احتمالی بازرگان را در صورتی که وی کنار کشید ٬ذـکر
ـکند .جوابش این بود که ”باید صبر کرد و دید“.
6ـ در صحبت از نظر خودش راجع به موفقیتهای انقالب مشـارالیـه اظـهار داشت کـه از بـعضی
پیشرفتهایی که انقالب تاـکنون داشته راضی است ٬اما موانعی که در خود دولت وجود دارند او را دلسرد و
ناامید کردهاند .وی راجع به آینده اظهار امیدواری کرد ٬که تعجب نداشت.
7ـ هنگامی که از ابراهیم یزدی وزیر خارجه نام برد ٬گفت که وی از زمان پیوستن به کابینه دیگر عضو
شورای انقالب نیست .وی اذعان داشت که یزدی از اعتماد خمینی برخوردار است ٬اما میلی ندارد وی را
فردی قوی به حساب آورد.
8ــ در صحبت پیرامون ملی کردن بانکها ٬او تأـکید کرد که بانکها شدیدًا نیازمند اقدامات اصالحی
بودند .مثًال افراد قدرتمند در زمینه بانکداری وجوهات بانک را در دست داشـتند و تـرتیب وامـهای
”نورچشمی“ میدادند .به دالیل روانی ٬خمینی میخواهد حس اطمینان را به سیستم بانکی باز گرداند و
صحه گذارد .مشارالیه اظهار داشت در حالی که بازرگانان ثروتمند ایرانی مخالف
لذا بر اقدام ملی کردن ّ
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ملی شدن هستند ٬بازرگانان کوچک با آن موافقند چون خواهند توانست آسانتر از گذشته وام دریافت
ـکنند.
9ـ وی با آنکه تأیید کرد مسئله کردستان توجه دولت فعلی را به خود معطوف داشته ٬اظهار داشت که
مسئله جدیتر به حرکت انداختن اقتصاد است .وی عقیده داشت که درآمد مالی نفت فقط برای تأمین
احتیاجات برنامه دفاعی و تمکن دادن به دولت برای پرداخت اسناد مالی خود کفایت میکنند .ترتیبی داده
میشود که برای تحرک بخشهای کشاورزی و صنعت وجوهات دیگری تهیه شود .او ضمن حمله به
سیاستهای عمرانی رژیم گذشته خاطرنشان کرد که چه تعداد زیادی کارخانههای اتوماتیک به قیمت
خسارت صنایع سبک و زراعت برپا شدند.
10ـ توضیح راترفورد :بر اساس دو جلسهای که تاـکنون داشتهایم بیشتر فکر میکنم که میتوانیم
مقامی از دولت آمریکا را به مشارالیه معرفی کنیم .وی اـگر چه در مالقات  12شهریور به طور ضمنی
خاطرنشان کرد که شاه ”آلت دست سیاست دولت آمریکا درمنطقه “ بود و از شرکتهای آمریکایی مادامی
ـکه در امور داخلی کشور ...نکنند استقبال میشود ٬با این حال معتقدیم که میشود بر آن فائق آمد.
تمامًا سری
11ـ پرونده959282 :ـ 201تا تاریخ 13شهریور  78در بایگانی ضبط شود.
سری

سند شماره )(98

سری  13شهریور  58اعضاء
به :فوری به رئیس
از :تهران 54118
هشدار :شامل منابع و شیوههای اطالعاتی است حساس ال .پی .گامین ٬اس .دی .لور
عطف به :الف ـ تهران  ٬54117ب ـ تهران  ٬54084ج ـ تهران؟ 5408
1ـ قرار شده مالقات بعدی راترفورد با اس .دی .لور) 1/ل  (1 /شب  14شهریور برگزار شود .قرارگاه
درست قبل از آن با وی مالقات میکند تا آخرین دستورالعملها را بدهد.
2ـ به نظر ما ٬اـگر قرار است که راترفورد در این مسافرت خود توجهی فوق عادی به ل  1 /بروز دهد٬
باید که در همین جلسه  14شهریور صورت پذیرد.دالیل عبارتند ازاینکه دستور کارپوششی تقریبًا کامل
میگردد ٬ودیگر آنکه اـگر بایداستخدامی انجام گیرد چه بعد از آن کار به قرارگاه سپرده شود چه نشود ٬وی
باید شروع به تدارک کم و کیف ارتباط جدید کند .راترفورد در مالقاتی که  12شهریورداشتیم گفت که فکر
میکند به احتمال  80درصدارتباط ظاهرًا تجاری خصوصی راخواهدپذیرفت ٬به طوری که بعد آن کار به
مأمور قرارگاه ٬که علی الظاهر عالوه بر کار اصلی خود قبول کرده کانال ارتباط بین راترفورد و ل  1 /باشد٬
سپرده شود.
3ـ احتمال دارد که این محاسبه درست باشد ٬اما بستگی دارد به دسترسی به ل  1 /و آهنگ عمومی
مالقاتها ...آمادگی مشهود ل  1 /به در میان گذاردن خبرهای محرمانه به دنبال اظهار یا حتی اشاره عالقه٬
در ارتباط فوق عادی ...نظر خود ما این است که راترفورد اینک به قدر کافی با ل  1 /وقت صرف کرده تا
ل 1/در برابر پیشنهاد تجاری ٬حتی اـگر آن را رد کند ...٬ننماید.
به نظر ما کار سنجش آنقدر جلو نرفته که امکان محاسبه احتمال پذیرفتن وی را بدهد .در حال حاضر
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حتی مبنای کمتری برای پیش بینی عکسالعمل او نسبت به ..برای استخدام کامل وجود دارد.
4ـ با توجه به ابهاماتی که دراین ...وجود دارد ٬به نظر ما شاید خوب باشد که راه حلها را ...محاسن و
معایب هر یک مطرح سازیم.
الف :استخدام کامل با سپردن کار به قرارگاه ٬مزیت آن آشکار است .در آن صـورت مـیتوانـیم
احتیاجات را وضع کرده و این انتظار شایسته را داشته باشیم که ل  1 /برای تأمین آنها هرچه از دستش
برمیآید انجام میدهد .این نوع تماس بیشترین امکان به هم خوردن قضیه را نیز با خود دارد ٬ل 1 /
میتواند فریاد ...بکشد و راترفورد را تسلیم دادستان انقالب کند .خطری که ظریفتر ولی باز هم جدی
است این است که ل ...1/خود را بپوشاند٬یعنی ازخمینی و  /یا بازرگان بخواهد برارتباطی صحه بگذارند
ـکه وی آن را نوعی رابطه غیر رسمی وانمود میکند .این کار به آنها نشان میدهد که ما به کانال اس .دی.
پالد  1 /راضی نیستیم و خواهان چندین خط ارتباط با دولت موقت میباشیم ٬به عالوه حاـکی از کذب
افکار اقامت مأموری از سیا در تهران برای اس .دی .پالد  1 /و یارانش خواهد بود.
ب :نوع تماس عجیب وغریب راترفورد که خواهان همکاری ل  1 /به عنوان مشاور شخصی راترفورد
میگردد و با معرفی مأمور قرارگاه به عنوان کانال ارتباط ظاهری خاتمه مییابد ٬این حسن را دارد که در
صورت موفقیت ٬در آخر کار مأمور قرارگاه در تماس مستقیم با وی قرار گرفته در حالی که قدری امکان
انکار را حفظ کردهایم .در همان حال ٬راترفورد توانسته بالنسبه جلو رفته تا آنکه ل  1 /به کار مشاورتی
نسبتًا بی ضرر تن در دهد .مسئله دست داشتن دولت آمریکا هیچگاه به میان نمیآید .معایب احتمالی
عبارتند از (1) :در ازای دستمزد مشخصی ل  1 /ممکن است با کار مشاورتی تن در دهد ٬اما از معاشرت با
واسطه خودداری کند ٬آن گاه اـگر چیزی هم عاید شود ما به ازای کمی خواهد بود ) (2بامطرح شدن واسطه
سفارتخانهای ٬ل  1 /هرگونه بی اطالعی که نسبت به مقاصد حقیقی راترفورد احتماًال داشته از دست
میدهد .در مقایسه با سناریو مشروحه در پاراـگراف ع امکان کمتری برای به هم خوردن قضیه در این
تماس مرحله مرحلهای وجود دارد ٬اما امکان اینکه ...در پی تصویب ترتیبات کار شود چندان کاهش
نمییابد ٬بدین ترتیب عواقب آن برای ارتباط اس .دی .پالد  1 /همچون گذشته باقی میماند.
ج :استخدام تجاری ظاهری .اـگر راترفورد انگیزه تجاری ظاهری ...خود را حفظ کرده ٬به تماس
حضوری و نامه نگاری آزاد برای ارتباطات تکیه کند ٬خطر استخدامی به حداقل میرسد .نتیجه چنین
میشود :دامنه سؤاالت مجاز محدودند و ارتباطات رضایتبخش نیستند.
د :به تعویق انداختن تا دیدار ل  1 /از پاریس .زیسک ...راترفورد به حدود صفر میرسد ٬و ل  1 /به
احتمال زیاد از حرکت پیشنهادی در سرزمین ثالث استقبال میکند .معایب عبارتند از آنکه زمان بندی
سفر ل  1 /به پاریس نامشخص است و تضمینی وجود ندارد ٬هنگامی که ل  1 /تصمیم به رفتن میگیرد
مأمور مربوطه تهران آماده باشد) .راترفورد توصیه میکند اـگر رابطه به زبان فرانسه برقرار شود بیشتر...
نتیجه بخشی دارد ٬معتقد است که رئیس قرارگاه ٬تنها مأموری از تهران است که واجد مهارت کافی در آن
زبان میباشد(.
5ــ در اصل ما ترجیح میدهیم حرکتی پیشنهادی توسط مأموری با پوشش غیر رسمی در سرزمین
ثالث صورت پذیرد ٬و بنابر آن به راترفورد توصیه خواهیم کرد پیرامون زمان بندی احتمالی سفر ل  1 /به
پاریس بیشتر پرس و جو کند .اـگر این امر کامًال نامشخص بود ٬ناچار خواهیم بود از میان راههای دیگر
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یکی را برگزینیم یا آنکه ترجیح دهیم برای فرصت دیگری صبر کنیم از سه چاره اول ٬به نظر میرسد دومی
بین مخاطرات و منفعتهای بالقوه کار بهتر از همه توازن ایجاد کند ٬یعنی عالئق اطالعاتی را به صورت
مرحله مرحله بروز میدهد و قدری امکان انکار فراهم میکند .از قرار معلوم ستاد مرکزی خواهد خواست
ـکه در محاسبه نسبت مخاطره  /منفعت ٬دقت خاصی صرف ارتباط اس .دی .پالد  1 /کند ٬چون این
معاملهای است که بعد از شکلگیری تماس راترفورد با ل  1 /وجود یافته است.
6ـ اـگر قرار شود که استخدام بر اساس یکی از این سه چاره انجام شود٬پیشنهاد میشود که ماهانه یک
هزار دالر آمریکا برای دوره آزمایشی سه تا شش ماهه عرضه کنیم.
7ـ تقاضا میشود ستاد تا پایان وقت اداری  13شهریور خود اطالع دهد چگونه ...میکند قرارگاه
پیش رود.
8ــ پرونده959089 :ـ 201تا تاریخ  13شهریور  78در بایگانی ضبط شود.
تمامًا سری
سری

سند شماره )(99

سری  13شهریور  58اعضاء
به :فوری به تهران
از :رئیس 507348
هشدار :شامل منابع و شیوههای اطالعاتی است .حساس ال .پی .گامین ٬اس .دی .لور
عطف به :الف ـ تهران  ٬54118ب ـ تهران 54117
1ـ متن ذیل جواب به پیشنهادهای طرح تلگرام مرجع الف است:
2ـ طرحریزی در حال حاضر بستگی دارد به نظر راترفورد که آیا اس .دی .لور ) 1 /ل  (1 /پیشنهاد
استخدام به عنوان مشاور تجاری را خواهد پذیرفت یا نه .ما هم مثل قرارگاه فکر میکنیم این به مصلحت
باشد ...موجب محفوظ ماندن راترفورد در ایران میشود و همان طور که در پاراـگراف  5تلگرام مرجع الف
پیشنهاد شده میتواند راه را باز کند تا در یک سرزمین بی طرف )یعنی پاریس( پیشنهاد رسمیتری داده
شود .در هر صورت به رأی و تشخیص ما )ـکه در پرورش اس .دی .پالد  1 /عامل اساسی است( توجه
داشته باشید که در حال حاضر معرفی کارمند ”سفارتخانه“ )به اس .دی .لور  /ا ـ م( مصلحت نیست.
3ـ لذا ما در نظر داریم راه حلهای عنوان شده ج و پاراـگراف  4تلگرام مرجع الف را با یکدیگر به کار
ـگیریم .با شماموافقیم که الزمه اصلی این کار این خواهد بود که راترفورد بررسی کند آیا ل  1 /قصد دارد
در آینده نزدیک به پاریس برود و ببیند وی به پذیرفتن مقام مشاورت چقدر عالقه دارد ٬اـگر وی طرح
مشخصی برای مسافرت نداشت پیشنهاد میشود که راترفورد از ل  1 /دعوت کند به پـاریس بـیاید
)میتواند برای این کارپیشنهاد کند که هزینه مسافرت وی رامیپردازد( تا مذاـکرات بیشتری صورت گیرد.
دعوتی که به این ترتیب مطرح میشود به خوبی نشان میدهد ل  1 /چقدر به ادامه ارتباط با راترفورد
عالقه دارد وتلویحاً میرساند که تماس در پاریس بی سرو صدا)توطئهآمیز( خواهدبود .ودالیل کافی در
اختیار ل  1 /میگذارد تا برای مسافرت به آنجا اجازه خود را بگیرد.
4ـ معذالک اـگر ظاهرًا ل 1 /نمیتواند تا آینده معلومی به خارج ازایران سفر کند ٬اما آشکارا مجذوب
ایده مشاور شدن گردیده ٬پیشنهاد میکنیم که ل  1 /خواستههای )اطالعاتی( را با ل  1 /در میان گذاشته و
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برای توجیه و تخلیه اطالعات وی متعاقبًا به تهران مسافرت )هایی( داشته باشد تا موقعی که بتوان ترتیبات
دائمیتر وپیچیدهتری ابداع نمود به نظر ماسؤاالتی که پرسیدن آنها مجازاست ٬لزومًانباید سؤاالت جزئی
یا مبتذل باشند.
5ــ با پیشنهاد قرارگاه در مورد دستمزد که در پاراـگراف تلگرام مرجع ...مطرح شده موافق هستیم.
6ـ از دریافت نظریات قرارگاه خوشحال خواهیم شد.
7ـال.پی .نایت به تازگی به ما خبر داده که قرار است راترفورد در  20شهریور عازم شود .فکر میکنیم
ـکه این محدوده زمانی با طرحریزی ما سازگار است و امکان میدهد یک یا ..مالقاتهای نهایی با ل 1 /
داشته باشیم .اـگر به این ترتیب راترفورد زمان کافی نخواهد داشت ٬به نظر ما وی میتواند برای تأخیر در
عزیمت خود از تهران دلیل مناسبی بتراشد.
8ــ پرونده959289 :ـ 201تا تاریخ  13شهریور  78در بایگانی ضبط شود.
تمامًا سری
سری

سند شماره )(100

سری  19شهریور  58اعضاء
به :با حق تقدم به تهران
از :رئیس 510703
هشدار :شامل منابع و شیوههای اطالعاتی است .حساس ال .پی .گامین ٬اس .دی .لور
عطف به :الف ـ تهران  ٬54174ب ـ تهران  ٬54173ج ـ تهران  ٬54165دـ تهران 54154
1ـ در مورد شندر سوابق یا سایر اطالعات قابل مطابقت پیدا نشده.
2ـ با پیشنهاد طرح شده در پاراـگراف  2تلگرام مرجع ج موافقت میشود .هدف ...در این مسافرت
دادن پیشنهاد مقام مشاور تجاری است .ارزیابی ارائه شده در تلگرام مرجع الف از موقعیت کنونی اس.
دی .لور  1 /و ساخت ...ارزیابی حاـکی از حداقل بودن ریسک پذیرفته نشدن این نوع پیشروی را تأیید
میکند .موفق باشید.
3ـ پرونده959289 :ـ 201تا تاریخ  19شهریور  78در بایگانی ضبط شود.
تمامًا سری
سری

سند شماره )(101

سری  21شهریور  58اعضاء
به :رئیس
از :تهران 54194
هشدار :شامل منابع و شیوههای اطالعاتی است .حساس ال .پی .گامین ٬اس .دی .لور
1ـ لطفًا به اطالع شرکت پوششی )مورد استفاده( راترفورد برسانید که:
الف .تلگرام شرکت پوششی مورخ  9شهریور در  19شهریور دریافت شد.
ب .پیش پرداخت؟  40دالری در  19شهریور توسط هتل دریافت شد.
ج .راترفورد نتوانست تلفن کند چون شرکت مخابرات در دوران سوگواری مرگ طالقانی تلفنهای راه
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دور را وصل نمیکند.
2ـ پرونده959289 :ـ 201تا تاریخ  21شهریور  78در بایگانی ضبط شود.
سند شماره )(102

تمامًا سری
سری

سری  21شهریور  58اعضاء
به :با حق تقدم به فرانتک رونوشت با حق تقدم برای رئیس
از :تهران 54195
هشدار :شامل منابع و شیوههای اطالعاتی است .ال .پی .گامین
اس .دی .لور
1ـ راترفورد در  22شهریور از طریق پرواز  601لوفتهانزا در ساعت ...از تهران عزیمت خواهد کرد
و ساعت  11/30وارد فرانکفورت خواهد شد.
2ـ در بعد از ظهر  22شهریور به عنوان جورج تلفن ...پیشنهاد میشود که در محل ...دو ساعت تکرار
میشود دو ساعت زودتر از موعد توافق شده در تلفن مالقات شود.
3ـ تقاضا میشود ستاد از طریق فرانتک تا  22شهریور اطالع دهد آیا راترفورد به واشنگتن هم
خواهدآمد .تا تاریخ  21شهریور  78در بایگانی ضبط شود.
تمامًا سری
سری

سند شماره )(103

سری  22شهریور  58اعضاء
به :با حق تقدم تهران ٬فرانتک رونوشت برای دیرتک ٬آنتک
از :رئیس 513151
هشدار :شامل منابع و شیوههای اطالعاتی است ال .پی .گامین ٬اس .دی .لور
عطف به :الف ـ تهران  ٬54205بـ تهران  ٬54195ج ـ تهران  ٬54194دـ تهران 54193
1ـ با تحوالت )مذکور در( تلگرام مرجع الف ما بسیار دلگرم شدهایم وامیدواریم که بتوان این پیشرفت
واقعی را در یک استخدام تجارتی پر ثمر در آینده نزدیک انسجام بخشیم.
مایلیم که مراتب تقدیر خود را از راترفورد بابت پیش برد قضیه اس .دی .لور ) 1 /ل  (1 /تا مرحله فعلی و
از قرارگاه بابت پشتیبانیاش طی دو هفته گذشته ابراز داریم.
2ـ هم اـکنون طرحریزی ما بر این متمرکز خواهد شد که در رابطه با کشاندن ل  1 /به پاریس در نهایت
ـکار ٬همان گونه که در پاراـگراف  4تلگرام مرجع الف عنوان شده از این پس با او چگونه رفتار شود .متذکر
باشید که در این مرحله ادامه حضور راترفورد در عملیات را در نظرگرفتهایم و احتمال میدهیم که سفری
)یا سفرهای دیگری( به تهران صورت پذیرد تا اطالعات ل  1 /تخلیه و به او پول پرداخت گردد .طرح و
پیشنهادهای تفصیلی به دنبال استخراج کامل اطالعات راترفورد اطالع داده خواهد شد.
3ـ برای فرانتک :از پشتیبانی شما طی این مرحله عملیات اس .دی .لور 1/تقدیر میگردد .لطفًا به
راترفورد اطالع دهید که برای مسافرت به موطنش برای آخر هفته یعنی  24و  25شهریور )در صورتی که
برنامههای خطوط پرواز اجازه دهند( برنامهریزی کند و آن گاه با مأموریت موقت در  26و  27شهریور
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عازم ناحیه ستاد شود تا در جلسه تخلیه اطالعات /طرحریزی طرحریزی شرکت کند .ما با پیشبینی
اینکه راترفورد با این زمان بندی موافقت خواهد کرد برای وی سفارشهای زیر را در خط هوایی و هتل
ترتیب دادهایم:
 26شهریور :عزیمت از بوستون )لوگان( در ساعت )؟( )5/4؟( از طریق پرواز  79خط هوایی نورث
وست اورینت و ورود به دالس در ساعت .17/18
27شهریور:عزیمت از دالس ساعت  16/10ازطریق خط هوایی نورث وست اورینت ورود به لوگان
در ساعت .17/36
به راترفورد اطالع داده شود که او باید بلیطها را در فرودگاه لوگان از میز نورث وست اورینت دریافت
دارد و هنگام ورود به دالس راترفورد میتواند به مسافرخانه تفریحی فرودگاه دالس ...این اتاق تا ...قابل
استفاده است.
4ـ برای فرانتک :در صورتی که استفاده از این ترتیبات برای راترفورد پر زحمت یا غیر ممکن بود لطفًا
با ذـکر قید تقدم فوری )اقدام شبانه نباشد( جواب داده و کاری کنید که راترفورد هنگام بازگشت با اداره یا
منزل )هویت ب( مارک جی ٬جسر) ...هویت الف( تماس بگیرد.
5ــ پرونده959289 :ـ 201تا تاریخ  22شهریور  78در بایگانی ضبط شود.
تمامًا سری
سری

سند شماره )(104

سری  22شهریور  58اعضاء
به :با حق تقدم به تهران ٬فرانتک رونوشت برای دیرتک ٬آتتک
از :رئیس 513158
هشدار :شامل منابع و شیوههای اطالعاتی است حساس .ال .پی .گامین ٬اس .دی .لور
عطف به :رئیس 513151
1ـ هویت الف :آقای تیم ولش
2ـ هویت ب 513 :ـ (703) 35
 3ـ پرونده959289 :ـ 201تا تاریخ  22شهریور در بایگانی ضبط شود.
تمامًا سری
سری

سند شماره )(105

سری  22شهریور  58اعضا
به :فوری به رئیس رونوشت برای تهران ٬آتتک ٬دیرتک
از :فرانتک 39582
هشدار :شامل منابع و شیوههای اطالعاتی است .حساس ال .پی گامین ٬اس .دی .لور
عطف به :الف ـ رئیس  ٬513151ب ـ تهران 541195
1ـ متأسفیم که نتوانستیم خبر تلگرام مرجع الف را به راترفورد برسانیم ٬چون این تـلگرام پس از
آخرین تماس ای .زی .نوا .....دریافت شد .راترفورد از طریق  494در  23شهریور فرانکفورت را به قصد
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نیویورک ترک نمود.
2ـ پرونده959289 :ـ  201تا تاریخ  23شهریور  78در بایگانی ضبط شود.
سری

سند شماره )(106

سری  14مهر  58اعضاء
به :تهران

از :رئیس 528124
اداری ـ مالی
1ـ مسافر اعزام موقت .ـگای دبلیو .راترفورد حسابی تسلیم کرده که نشاندهنده دریافت  300دالر
مساعده از قرارگاه تهران در  21شهریور است .لطفًا نوع ارز مساعدتی و مبلغ دقیق آن را تأیید نمایید .تا
تاریخ  13مهر  78در بایگانی ضبط شود.
تمامًا سری
سری

ـکتاب سی و نهم

ـکویت )(1

بسماهلل الرحمن الرحیم
”ای ملتهای مسلم ٬ای ملتهای مظلوم همه کشورهای اسالمی٬
ای ملتهای عزیز که در تحت سلطه اشخاصی واقع شدید که
ذخایر شما را مجانی تقدیم آمریکا میکنند ٬و شما خودتان با
زحمت و ذلت زندگی میکنید ٬بیدار شوید ٬برخیزید از جا ٬ای
مستضعفین جهان برخیزید و در مقابل ابرقدرتها بایستید ٬که
اـگر ایستادید اینها هیچ کاری نمیتوانند بکنند“.
امام خمینی

شاید اولین سؤالی که برای کسی که به محتوی اسناد مجموعه حاضر مراجعه میکند پیش آید این باشد
ـکه این همه اطالعات در رابطه با کشور کوچک ـکویت در به اصطالح سفارتخانه آمریکا در تهران چه
میکند؟ حتی اـگر سفارتخانه آمریکا در ـکویت هم اشغال شده بود وجود این مقدار اطالعات در نزد
آمریکاییان سؤال برانگیز بود .لیکن این مسئله که در واقع مکمل اسناد قبلی در اثبات جهانخوارگـی
آمریکاست ٬گویای خیلی از واقعیتهاست .چگونه است که آمریکا با هزاران کیلومتر فاصله از امیرنشین
ـکوچک ـکویت مقداراطالعات ودسترسی آن به چگونگی اوضاع درـکویت هم از لحاظ کمی وهم از لحاظ
ـکیفی از همسایگان جغرافیایی ـکویت بیشتراست وحتی باتوجه به اینکه مدارک سفارت آمریکا در ـکویت
مطمئنًا از حجم بیشتری برخوردار است ٬شاید بتوان گفت میزان احاطه گردانندگان النه فساد آمریکا در
ـکویت به زوایای مختلف جامعه ـکویت از خود حکام ـکویت بیشتر است.
این همه تأسیسات و مراـکز وابسته به دولت آمریکا و در رأس آنها سـفارتخانههای آمـریکا در
ـکشورهای مختلف چه میکنند؟ آیا عهدهدار وظایف تعریف شده یک سفارتخانه به عنوان رابط دو دولت
هستند یا این که بازوی فعالیتهای جاسوسی و حتی نظامی آمریکا در کشور مقابل هستند و آیا واقعًا چه
ـکسی در این کشورها حکم میراند و چگونه؟ النههای جاسوسی آمریکا با بهرهـگیری از تجربه فراوان
نیمقرن اخیر شبکه منظم پیچیده و پرخرجی برای تداوم سلطه و هدایت برنامههای استعماری خود در
نقاط مختلف جهان برپا کردهاند.
اسنادی که تاـکنون افشاء شده واسنادی که هماینک در رابطه باـکویت به چاپ رسیده ٬نشان میدهد که
نقش به اصطالح سفارت آمریکا در تهران در کل منطقه تا چه حد گسترده بوده است.
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و امااسناد فوقالذکر طرف دیگرقضیه یعنی حکومت ـکویت و ماهیت این رژیم را نیز بهتر میشناساند.
شناختی که از توصیف ارباب نسبت به نوکر و دست نشاندهاش حاصل میشود .همچنین این اسناد گواه
دیگری است که هر گزندی که از شروع انقالب اسالمی از هرناحیهای متوجه جمهوری اسالمی شده است٬
سر درآخور یکی از ابرقدرتها و خاصه شیطان بزرگ دارد .شناخت ماهیت حکام ـکویت و عمق نفوذ
آمریکادراین سرزمین کوچک روشنگر علل اصلی همه ضدیتی است که دولت ـکویت باجمهوری اسالمی
نشان داده .از روزی که مانع ورود امام امت به خاـک این کشور کمی قبل از پیروزی انقالب اسالمی شد تا
امروز که مصب و مجرای بخش عظیمی از تسلیحات جنگی و کاالهای وارداتی است که برای رژیم
جنایتکار بعثی عراق ارسال میشود.
تا زمانی که ارباب بزرگ شاه را مترسک خلیج فارس کرده بود ٬حکام جائر ـکویت نه تنها سر دعوا با
رژیمی که حافظ و تأمین کننده نفت اسرائیل در منطقه بود نداشتند ٬بلکه ارادت کامل به همقطارانشان در
ایران نیز داشته و زمانی که حرکت اسالمی مردم پایههای رژیم شاه را سست میکند ٬سفیر فاسد ـکویت در
ایران )برادرزاده امیر ـکویت( که پس از ماه مبارک رمضان در پاریس مشغول خوشگذرانـی است بـا
هواپیمای اختصاصی به تهران میآید و از طرف امیر ـکویت شاه را دلداری میدهد پس از آن نیز به ارباب
آمریکایی خبر از اعتماد به نفس شاه میدهد )شاید این روزها ماجرا برای صدام جانی نیز تکرارمیشود(.
اـگرچه اعراب منطقه خلیج فارس از انتخاب شاه به عنوان ژاندارم آمریکا به جای آنان چندان دل
خوشی نداشتند ٬ولی جزیره ثباتی که در همسایگی جنوبی روسیه آرامش مرگباری را بـرای حکـام
خوشگذران حاشیه خلیج فارس به ارمغان میآورد ٬قهرًا بر رژیم متکی بر مردم که ندای اسالم خواهی سر
داده و قصد احیای امت اسالمی را دارد ٬ارجحیت دارد .از این روست که حکمرانان کشورهای مسلمان
عرب که در ظاهر مدعی حمایت از آرمان فلسطین و مخالفت با غاصبان قدس هستند ٬همانطوری که
همکاری و همراهی با آمریکا حامی شماره یک سرطان منطقه ٬یعنی اسرائیل را جایز میدانند ٬همراهی و
حمایت از رژیم شاه معدوم که نزدیکی آن با اسرائیل غاصب آشکار و روشن بـود را وظـیفه خـود
میدانستند .در مورد ـکویت خاصه در سند شماره  11دیده میشود که چگونه سخاوتمندانه دولت ـکویت
حاضر میشود برای کمک به شاه و آمریکا کمبود نفت صادراتی ایران را جبران کند و در سند شماره 12
وزیر نفت ـکویت اقداماتی که شاه برای اعاده صلح ٬و آرامش در ایران میکند را تأیید میکند.
جناب وزیر نفت در گفتگوی دیگری با شلزینگر وزیر انرژی آمریکا مـیگوید تـمام کشـورهای
خاورمیانه واز جمله عراق امیدوارند که شاه بر مشکالت مزبور فائق آید .همسویی مرتجعین عرب و رژیم
به ظاهر رادیکال عراق که امروز دیگر ماهیت آن روشن شده در حمایت از شاه قابل توجیه است .البته
ـکویتیها از مدتها قبل عمق شعارهای عراقیها رامیدانستهاند .از جمله در سند  61نقل قولی از وزیر نفت
عراق است که ”درست نیست از نفت به عنوان سالحی در پیشبرد اهداف سیاسی استفاده شود“ در همان
سندوزیر نفت ـکویت در رابطه با عراق میگوید که اینهازیاد حرف میزنند ٬ولی کم عمل میکنند و بعدخود
مسئول سفارت ٬سفر وزیر بازرگانی ژاپن را مثال میزند که کویتیهای بازرگانمنش از سیاستهای مبهم
ژاپن در قبال فلسطین ناراحت شده بودند ٬ولی عراق تند رو به گرمی از وزیر ژاپنی استقبال کرده و فقط در
زمینههای تجاری با وی صحبت میکند.
همین وزیر نفت ـکویت در  21آذرماه  1357در آخرین روزهای عمر رژیم سابق ٬به درخواست شاه
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برای خرید نفت و گازوئیل پاسخ مثبت میدهد و میگوید ـکویت و دیگر کشورهای خلیج )فارس( در
حمایت از شاه در این دوران اضطراری از هیچ کاری فروگذار نخواهند کرد .اما همین که رفته رفـته
پایههای رژیم شاه سستتر و سستتر میشود ٬وحشت این که بیداری مسلمانان در ایران به دیگر مناطق
تحت سلطه آمریکا سرایت کند اینان را به فکر وا میدارد که جایی که ژاندارم سقوط کند ٬طبعًا تکلیف بچه
ژاندارمها روشن است .لذاست که از همان زمان به فکر مقابله با انقالب اسالمی میافتند ٬در  18دی ماه
 1357معاون وزیر نفت ـکویت در مالقات با دوستان آمریکاییش میگوید بهتر است ـکویت و سعودی
اختالفات مرزی خود را برای مقابله با ایرانیها کنار بگذارند .وی سپس حساسیت خود را در رابطه با
شیعیان شاغل در شرکت نفت ـکویت مطرح میکند.
آمریکاییها نیز در تحلیلهای خود اشاره بر این دارند که عوامل کویتی آنها در نگرانی آنان نسبت به
پیروزی انقالب اسالمی سهیم هستند و نقل میکنند امیر ـکویت در مالقات با وزیر خارجه فرانسه در مورد
ـگسترش شورش! شیعیان و راه یافتن آن به عراق اظهار نگرانی میکند .این در زمانی است که هنوز
جمهوری اسالمی اعالم موجودیت نکرده و هیچکدام از مسئولین آن مسئله صدور انقالب اسالمی را طرح
نکردهاند که گفته شود دشمنیهای فراوان حاشیه نشینان خلیج فارس عارضه اظـهارات و تـهدیدهای
مسئولین جمهوری اسالمی میباشد ٬بلکه ماهیت ضد مردمی و وابسته این حکومتها که در واقع الگوی
بسیار ضعیفی از رژیم شاه هستند را مینمایاند ٬با این تفاوت که اینها از هیچ پشتوانه غنی فرهنگی و
انسانی در مقایسه با شاه بهرهای نداشتهاند .هنگامی که مرتجعین منطقه رژیمی را که از هر جهت خاصه از
حیث وابستگی و مزدوری برای آمریکا سابقه طوالنیتری نسبت به خودشان داشته و همه ابزارهای الزمه
سرکوب را در اختیار داشته )خاصه نیروی انسانی( این گونه در مقابل موج حرکت اسالمی مردم عاجز
میبینند ٬تکلیف خود را نیز روشن میبینند.
همه دشمنیهای ـکویت و امثال ـکویت که با فحاشی مستمر در رسانههای این کشور همراه است تا
همیاری و تشویق عراق به حمله علیه جمهوری اسالمی و تجهیز و ارسال کمکهای مالی و در اختیار
ـگذاشتن راه تدارکاتی به رژیم متجاوز و کمک به ضد انقالبیون ایرانی و هرگونه مقابله دیپلماتیک ممکن در
سطح جهان بر علیه جمهوری اسالمی از آغاز تاـکنون و ضرب و شتم و آزار ایرانیان مقیم این کشور همه و
همه از اینجا سرچشمه میگیرد که حاـکمان ـکویت اسالم را برای موجودیت خویش خطرناـک میدانند و
هماهنگ باسیاستهای شیطان بزرگ حاـکمیت اسالم را در بالداسالمی معارض حاـکمیت خویش میدانند.
اـگر اینچنین نبود دیروز آزادانه سران و وابستگان رژیم سابق سرمایههای چپاول شده این ملت را با یاری
بانکهای ـکویت به یغما نمیبردند و امروز مأمورین امنیتی ـکویت کارمندان سفارت ایران را مورد ضرب و
شتم قرار نمیدادند .جالب است که وزیر خارجه ـکویت در مالقات با کاردار وقت ایران تکذیب میکند که
تبلیغات انجام شده بر علیه جمهوری اسالمی با هدایت دولت این کشور است ٬ولی در سند شماره 35
مسئول کویتی نزد صحابی سرخود یعنی مقام سفارت آمریکا اقرار میکند که حمله روزنامه االنباء بر علیه
ایران به دستور دولت ـکویت بوده است.
صرف نظر از بررسی مواضع حکومت ـکویت در مقابل معیار حق و عدل که همان جمهوری اسالمی
است ٬بد نیست ببینیم این اسناد رژیم ـکویت و سابقه تاریخی این کشور و عالئق آمریکا را در آن چگونه
توصیف میکنند.
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تا سال  1325شمسی ٬هنوز وجود نفت در ـکویت کشف نشده بود و جمعیت  9هزار نفری این کشور
جامعهای بندری و راـکد که متکی بر ماهیگیری و تجارت محدود بود را تشکیل میداد و چنین جامعهای
جاذبه چندانی برای غارتگران اروپایی و آمریکایی نداشت و بالنتیجه تا حدی ـکویت آنروز مصون از
تهاجم خارجیها بود .اما از روزی که نعمت الهی نفت در این کشور کشف شد ٬مصیبت واقعی بر اهالی
مسلمان این کشور آغاز شد .اـگرچه تا سال  1961میالدی حکومت ـکویت رسمًا تحت سلطه بریتانیا بوده
است ٬لیکن از آن تاریخ به بعد این سلطه ظاهرًا صورت رسمی خود را از دست میدهد و در واقع شرکای
دیگر آمریکایی و فرانسوی نیز به مدعی قبلی اضافه میشوند که بهرهوری خود را از مخازن مسلمین در
این کشور متناسب با شرایط سیاسی روز دنیا ادامه میدهند.
درآمد سرشار نفت ) 12/8میلیارد دالر در سال  (1977وضعیت ظاهری ـکویت امروز را باـکویت قبل
از نفت غیرقابل مقایسه میکند ٬اما برای دریافت واقعیتهای ورای زرق و بـرق اتـومبیلهای لوکس و
ساختمانهای جدیدالتأسیس باید جزئیات مسائل را مد نظر قرار داد و دید که آیا بهای طالی سیاهی که
خارج شده و میشود همین بوده است؟
ثروت زیاد حکام ـکویت ٬جمعیت مهاجر فراوانی را جذب این کشور نموده که  %53جمعیت 1/2
میلیون نفری ـکویت و  %70نیروی کارگری این کشور را تشکیل میدهند ٬که به واسطه بدوی بـودن
ـکویتیهای بومی وفقدان نیروی متخصص ٬به عنوان بدنه اصلی نیروی فعال جامعه ـکویت به شمار میروند.
طرحها و برنامههای اصلی توسط مستشاران مختلف نظامی ٬نفتی و فرهنگی آمریکایی ریخته میشود و
نیروی کار متخصص مهاجر ملزم به اجرای آن است و در این میان بومیان غافل کویتی در بین این دو طبقه
با تصور این که مدیریت جامعه با آنهاست از دست رنج دیگران متمتع میشوند ٬غافل از این که روزی که
نفت آنها تمام شود ٬نه برنامهریزیهای آمریکایی و اروپایی و نه نیروی کار آسیایی هیچکدام عالقهای به
ماندن در آب و هوای شرجی این امیرنشین را نخواهند داشت.
وجود رفاه نسبی در ـکویت تردیدناپذیر است ٬اما این رفاه شاید حداقل ارمغان این ثروت خدادادی
بوده است .در ـکویت جمعیت کم و موقعیت جغرافیایی شیوه دیگری را پیش روی حکام آن قرار داده که از
بعضی جهات با روش حکام جائر سعودی تفاوت دارد .امیر ـکویت ادعای شاه سعودی یعنی والیت
مسلمانان دنیا و تولیت حرمین شریفین راندارد واصًال مدعی نیست که حاـکم این حکومت اسالمی است ٬و
لذا فریبکاری حکام سعودی که مدعی آن هستند قرآن! قانون اساسی آنان است در اینجا شکل دیگری به
خود میگیرد و با برپایی یک پارلمان و تهیه قانون اساسی و  ....تزویر ادعای دمکراسی به کار میآید.
جمعیت انبوه مهاجر که کویتیهای بومی را در اقلیت قرار میدهند ٬همواره به عنوان عامل تهدید کننده
نظام حاـکم مطرح بودهاند و در راستای مقابله با این تهدید دولت ـکویت الزامًا دست به یک سری اقدامات
رفاهی زده است که یک شهروند خارجی وضعیت رفاهی خود را با آنچه در کشورش میتوانست داشته
باشد ٬مقایسه کند و در نتیجه هرگونه حرکت سیاسی را که بتواند مخل وضعیت زندگیاش باشد ٬فراموش
ـکند.
اسناد متعددی در این کتاب هست که در اقشار مختلف اجتماع مسئله امکان بروز ناآرامیهای سیاسی
تحت تأثیر انقالب اسالمی بررسی میشود ٬خصوصًا در صنعت نفت که ناآرامی در آن گذشته از حکومت
ـکویت ٬آمریکا و اروپا را نیز تحت تأثیر قرار میدهد .تحلیلگران مادی آمریکایی و کویتی آخراالمر وجود
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امکانات رفاهی زندگی برای فلسطینیها و مسلمانان شیعه و دیگر مهاجرین را مانع از بروز حرکت و تشکل
این نیروهامیدانند .عجیب این است که حکام کوتهفکر ـکویت همواره از زیردستان مسلمان و عرب خود
ـکه بخش عمدهای از آنها را ظلم و جور غاصبان قدس به این دیار رانده و دیگران هم به واسطه تنگی
معیشت روی به این سرزمین آوردهاند ٬وحشت دارند .اما از اروپاییان و آمریکاییهای فراوانی که همگی
عهدهدار مسئولیتهای کلیدی در حاـکمیت این کشور هستند باـکی ندارند.
اـگر فقر فزاینده موجود در میان تودههای محروم در عربستان ٬در ـکویت آنچنان نمود ندارد باید دید
شرایط اجتماعی چگونه است و آیا دولت ـکویت همین رفاه اندک را هم به عنوان باج و عامل بازدارنده
آـگاهیهای سیاسی و اجتماعی در اختیار مردم نگذاشته است؟
ـگذشته از مسائل رفاهی ٬روزنامهها و رسانههای ـکویت ظاهرًابیپروا نسبت به سیاستهای مختلف در
منطقه و خصوصًا در رابطه با مسئله فلسطین مطلب مینویسند ٬اما به تصریح خود اسناد از دید دولت
ـکویت که کنترل کامل مطبوعات را در دست دارد این نوحهسرایی سوپاپ اطمینانی است که فلسطینیهای
مقیم ـکویت را دلخوش کند ٬تا مبادا این سؤال را مطرح کنند که آیا ـکویت و امثال ـکویت با این همه ثروت
خدادادی به راستی چه اقدام عملی در جهت آزادسازی قدس شریف انجام دادهاند و یا حتی از این هم
پیشتر بروند و این سؤال را مطرح کنند که آیا واقعًا سران حاـکم بر ـکویت و امثالهم اساسًا اعتقادی به این
معنی دارند و یا این که تنها در مرحله شعار آن هم بدون این که محدوده شعارها از اسرائیل تجاوز کند و به
حامیانش برسد ٬اـکتفا میکنند.
اسناد گواه بر این است که عمق قضیه از این هم فاجعهآمیزتر است .اصوًال رژیمهای مرتجع عرب و از
جمله ـکویت با علم به حساسیت 1و به اصطالح حامی فلسطینیها )البته جناح سازشکار آنان( ٬توجه افکار
عمومی مردم ـکویت را از مسائل داخلی و نارضائیهای موجود معطوف به درگیریهای لفظی مندرج در
مطبوعات رنگارنگ که بخشی در ـکویت و بخش عمده دیگر آنها در پایتختهای اروپایی به زبان عربی
چاپ میشوند ٬مینماید.
در سند شماره  34کنترل دولت بر مطبوعات و مکانیزم آن تشریح میشود و گفته میشود مطبوعات
علیرغم این که حاوی انتقادات و نقطه نظرهای سیاسی است ٬لیکن بیشتر شامل مسائل کلی جهان عرب
است و به مسائل داخلی و خصوصًا زیر سؤال بردن خاندان حاـکمالصباح پرداخته نمیشود .پرداختن به
مسائل جهان عرب که عمدتًا در رابطه با مسئله فلسطین است یک سوپاپ اطمینان برای دلخوش کردن
جامعه فلسطینی مقیم ـکویت است که از رفتار کویتیها در رابطه با تبعیضات اجتماعی نارضایتی دارند .در
این سند با توجه به تقارن خیانت سادات باامضای قرارداد ـکمپ دیوید به آرمان فلسطین ٬مخالفت ظاهری
ابراز شده در مطبوعات ـکویت با این خیانت و حمله به سادات معدوم اینچنین باز و عریان میشود:
”به این ترتیب سوپاپ اطمینان باز شده تافلسطینیها بتوانندمقداری از خشونت و خشم خود را بدون
وارد آوردن خساراتی ابراز نمایند“.
همچنین در این سند به خوبی روشن است که اـگر هم زمانی به یکی از مسائل داخلی پرداخته و فرد
خاصی از حاـکمیت مورد حمله واقع میشود با اشاره امیر ـکویت بوده و اـگر یکباره هم مسئله از دست در
برود و به یکی از مقربان جسارت شود خیلی زود به اشاره امیر سرکوب میشود.
1ـپ تودههای مسلمان عرب به مسئله فلسطین ٬با طرح شعارهای ضد اسرائیلی.

اسناد النه جاسوسی آمریکا

 708

تا اینجا تا حدی روشن میشود که میان استبداد خشک موجود در جزیرةالعرب و دموکراسی ادعایی
در ـکویت ظاهرًا هیچ فاصلهای نیست و در واقع دو روی یک سکه هستند ٬همچنین دیده میشود اـگر هم
خانواده حاـکم بخشی از درآمدهای سرشار نفتی را صرف امور عامه میکند وحداقل رفاه تودههای کویتی
فاصله زیادی با رفاه تودههای محروم در جزیرةالعرب دارد ٬نه از باب رحمت و عطوفت حکام ـکویت
است که شرایط خاص این کشور و بافت جمعیت چنین الزاماتی را پدید آورده است.
به عبارت دیگر حکومت ـکویت تنها در این اندیشه است که به هر طریق ممکن روال کنونی که منجر به
تأمین ریخت و پاشهای بیحد و حصر خانواده حاـکم الصباح است حفظ شود و این مستلزم آن است که
عرضه نفت که از دید مسئوالن کویتی بدون مشارکت و بهرهوری آمریکا و اقمارش غیر ممکن است به
بازار آزاد جهانی که به ادعای خود مقامات کویتی آمریکا اداره آن را به دست دارد حفظ و استمرار یابد.
همه سیاستهای دیگر نیز در این رابطه مفهوم پیدا میکند.
در این رابطه استراتژی سیاست خارجی ـکویت کنار آمدن با همه کشورهای خارجی است که به نحوی
از انحاءبتوانند درروال کنونی اوضاع در ـکویت ایجاداخالل کنند .این است که ـکویت در عین طمع تاریخی
همه حکومتهای مستقر در عراق در چند دهه اخیر به خاـک ـکویت ٬سعی میکند دل عراقیها را به هر نحو
ممکن به دست آورد .از طرف دیگر روسها در تنها کشوری که در حاشیه خلیج فارس توانستهاند سفارت
باز کنند و رابطه رسمی دیپلماتیک داشته باشند ٬ـکویت است.
حمایتهای ـکویت از مسئله فلسطین نیز از لحاظ امنیت خارجی به واسطه ترس از کشورهای رادیکال
و مترقی عرب و از لحاظ امنیت داخلی به واسطه مسئله فلسطینیهای مقیم این کشور است .در ادامه این
خط حکام کویتی خود را قادر به دفع تهاجم نظامی وسیع نمیبینند و استراتژی دفاعی آنها کسب قدرت
ـکافی برای متوقف نمودن مهاجم تا رسیدن کمک خارجی است.
از سوی دیگر با توجه به کمبود نیروی انسانی و کادر متخصص بومی ٬از ترس این که مبادا بومیان و
ـکویتیاالصلها از وضع فعلی نیز بیشتر در اقلیت قرار بگیرند ٬سرمایهـگذاری در بخش صنعت در داخل
ـکویت که به دنبال آن نیروی کار خارجی را نیز بـه هـمراه دارد ٬کـنار گـذاشـته شـده و در عـوض
سرمایهـگذاریهای ـکویت در کشورهای خارجی صورت میگیرد والبته شیطان بزرگ قطب همه این مسائل
است ٬یعنی تمام حرکتهای سیاسی و دیپلماتیک در منطقه ٬سیاستهای نظامی ٬خرید تسلیحات و آموزش
نیروهای دفاعی و محل سرمایهـگذاریهای خارجی ـکویت وخرید امالـک و .....در رابطه با آمریکا صورت
میگیرد و نتیجه این که حکومت ـکویت در نهایت خارج از کادری که امپریالیسم جهانخوار آمریکا برای
ـکشورهای دست نشانده خود در منطقه ترسیم میکند ٬هیچ حرکتی نمیکند.
نگاهی گذرا به این اسناد نشان میدهد که عمده اسنادی که مربوط به فعالیتهای روزانه سفارت آمریکا
در ـکویت است و کمتر جنبه گزارشهای مقطعی دارد پیرامون مسائل نفتی ـکویت و آمار تولید و وضعیت
صنایع نفتی و شرکتهای آمریکایی و انگلیسی که مسلط برآنند ٬میباشد .به بیان دیگر آمریکا نفت ـکویت و
ـکشورهای اسالمی نظیر ـکویت رامیخواهد 2 .سند به دست آمده از قسمت سیا در النه جاسوسی آمریکا
در تهران نیز که مربوط به ـکویت است شامل مسائل نفتی و منابع سیا در این قسمت میشود.
آنجایی هم که به مقتضای شرایط اقتصادی جهان که بخشی از آن ناشی از حرکت اسالمی در ایران
است قیمتهای نفت رو به افزایش میگذارد و ارزش دالر در وضع نامطلوبی قرار میگیرد ٬حکومت ـکویت
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از جمله آخرین کشورهایی است که قیمت نفت خود را تا حد قیمتهای دیگر کشورهای صادرکننده نفت
افزایش میدهد و تازه دست آخر معاون وزیر نفت ـکویت به آمریکاییهایی که طبیعت زیادهطلب آنها
اقتضاء میکند از این افزایش قیمت عمومی ناراضی باشند میگوید این افزایش قیمت مخاطرهای برای
منافع آمریکا به همراه ندارد .این مسئله برای ارباب آمریکایی قابل درک است .چرا که میداند این پولها یا
به صورت وامهای مختلف بالعوض و  ...که منطبق با سیاستهای آمریکا است میان کشورهای دوست!
توزیع میشودو یابه صورت سرمایهـگذاری درخریدامالـک و یا بخشهای دیگر )سالح و (....به جیب خود
سرمایهداران آمریکایی صهیونیستی باز خواهد گشت.
اما افسوس فراوان باید خورد که چگونه کشوری که به واسطه عنایات خداوندی صاحب یکی از
غنیترین صنایع زیرزمینی است و میتواند پشتوانه اهداف اسالم و مسلمین و هدم و نابودی کفار و
معاندین و تجاوزگران به سرزمینهای اسالمی باشد ٬دستخوش شهوترانی مشتی فاسد میشود و خود را
با تمامی امکانات در اختیار دشمنان قسم خورده اسالم قرار میدهند .ترسی که حکام ـکویت و اربابان
آمریکایی آنها از گسترش حرکتهای اسالمی در ـکویت دارند یک امر واقعی است و این ترس متناسب با
میزان دشمنی روزافزون شیطان بزرگ و اقمارش از حکومت اسالمی در منطقه افزوده خواهد شد .همه
بررسی تحلیلگران آمریکایی از اوضاع در ـکویت علیرغم نتیجهـگیریهای اذهان علیل مادی آنان ٬در باطن
خود نمیتواند مسئله امکان تأثیرپذیری مردم این دیار را از فریاد اسالمخواهی موجود در منطقه پنهان
دارد ٬از جمله بخوبی دیده میشود که احیای دموکراسی ادعایی و تأسیس مجدد مجلس شورای ملی
دقیقًا در رابطه با انقالب اسالمی در ایران صورت گرفته است.
این اسناد به خوبی نشان میدهد که علیرغم باور غلط حکام ـکویت این شیطان بزرگ است که محتاج
ـکویت و کویتیهاست و اـگر روزی مردم ـکویت اراده کنند که همسان امت مسلمان ایران دست آمریکا را از
مقدراتشان کوتاه کنند چگونه کمر این استعمارگر قهار برای بار دیگر در منطقه خواهد شکست ٬چه به
فرموده امام و پیشوای مسلمانان و مستضعفان عالم.
”خدای تبارک و تعالی برای هیچ یک از کفار سلطه بر مسلمین قرار نداده است و نباید مسلمین این
سلطه کفار را قبول کنند“.
به امید آزادی همه سرزمینهای اسالمی از سلطه جهانخواران شرق و غرب.
والسالم علیکم و رحمةاهلل و برکاته
دانشجویان مسلمان پیرو خط امام
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سند شماره )(1

تاریخ 24 :آذرماه 1346
یادداشت مکالماتی
شرکتکنندگان:قاسمعمرالیاقوت٬دبیردومسفارت٬آنتون ن.نرجیس٬دبیردوم٬جورج ب.موری٬دبیردوم
مکان :دفتر آقای نرجیس
موضوع :یک دیپلمات کویتی در تهران
آقای الیاقوت گفت ـکویت سعی خواهد کرد عواید یا درآمدهای نفتی خود را افزایش دهد .در حال
حاضر این کشور در حال بررسی اوضاع است ٬و ”اـگر ایرانیها از عهده آن برنیایند ـکویت نیز قادر به انجام
آن نخواهد بود .او به استداللهای شاه مبنی بر این که ایران برای پروژههای عمران اقتصادی خود به درآمد
بیشتری نیازمند است ٬چون میزان جمعیت آن خیلی بیشتر از کشورهای تولیدکننده نفت همجوار است
اعتنایی نمیکند .وی گفت ـکویت برنامههای عمرانی مختص خود راداراست که تا به حال نتایج آن نیز بهتر
از نتایج برنامههای عمرانی ایران بوده است .عالوه بر این تنها منبع موجود در ـکویت نفت است در حالی که
ایران عالوه بر نفت منابع دیگری نیز دارد .ضعف اساسی ایران عدم مهارت آن در بهرهبرداری از این منابع
میباشد.
آقای الیاقوت نقاش است و قبل از آمدن به ایران آثار خود را چندین بار به معرض نمایش گذاشته
است .او شدیدًا به موسیقی )موزارت ٬بتهوون ٬و برامز( و شعر عالقهمند است .او در سالزبورگ ویـن
تحصیل کرده است .او شدیدًا دارای گرایشات سنتی است و در زمینه هنر نسبت به هر چیزی که برچسب
”مدرن“ را همراه داشته باشد بدیده تحقیر مینگرد .او با صراحت گرایش خود را نسبت به اتحاد بینالعربی
ابراز میدارد و میگوید )”ما اعراب بدون مصر اهمیتی نخواهیم داشت“( و با صراحت خصومت خود را
نسبت به ایران به استثناء مناظر آن ابراز میدارد.
سند شماره )(2

خیلی محرمانه

خیلی محرمانه

تاریخ 27 :دیماه 1351
یادداشت مکالماتی
شرکتکنندگان :الف العتیقی ٬کاردار ـکویت ٬تهران ٬چارلز دبلیمر ٬مک کاسکویل ٬دبیر اول سفارت.
مکان رستوران کاروانسرا
موضوع1 :ـ غیبت سفیر ـکویت در تهران 2ـ پایان اخراج ایرانیها از عراق
1ـ غیبت سفیر ـکویت در تهران) :سابقه قبلی:فریدون زندفرد سفیر منصوب ایران در ـکویت ده روز قبل
به تهران بازگشت چون دولت ـکویت به خاطراشغال جزایر خلیج توسط ایران هرگز به وی فرصت نداده بود
ـکه اعتبارنامه خود را تسلیم نماید .مراجعت زندفرد در پاسخ به ”تمایل“ دولت ـکویت به بازگشت موقت
وی به تهران صورت گرفت و او در نظردارد تا زمانی که دولت ـکویت تصمیم بگیرد که او رابپذیرد در تهران
بماند) .خود زندفرد در تاریخ  28دیماه به ما گفت که او نسبت به بازگشت خود به ـکویت چندان ”امیدوار
نیست“ ونمیتواند بگوید که دقیقًا در چه زمانی به ـکویت باز خواهد گشت (.کمی پس از مراجعت زند فرد
به تهران ٬در مطبوعات اعالم شد که الصباح سفیر ـکویت در ایران نیز برای گذرانیدن تعطیالت کشور راترک
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ـکرده است واین احتمال را که دولت ـکویت برای نشان دادن مخالفت خود با اشغال جزایر خلیج توسط ایران
الصباح را فرا خوانده تقویت میکند.
در تاریخ  27دیماه از العتیقی سؤال کردم که سفیر ـکویت در کجا به سر میبرد ٬و گفتم که شنیدهام به
ـکویت بازگشته است .العتیقی غیبت الصباح را تأیید کرد و گفت جهت گذرانیدن تعطیالت به ـکویت رفته
است .با اصرار از وی سؤال کردم که آیا دولت ـکویت به او دستور بازگشت نداده است .العتیقی نیز اصرار
داشت که مراجعت سفیر دارای دالیل سیاسی نیست ٬و گفت ”هماـکنون بهترین موقع برای گـذرانـیدن
تعطیالت است“ چون در این موقع از سال هوای خلیج بهتر از هوای تهران است.
از او بالطیفهـگویی سؤال کردم که آیا سفر سفیر نمیتواند عنوان ”مرخصی دیپلماتیک داشته باشد ٬وی
ـگفت اصًال این طور نیست و گفت که خود ایرانیها هدف از این کار را درک میکنند“ .وی نگفت که غیبت
سفیر تا چه مدت طول خواهد کشید.
2ـ پایان اخراج ایرانیها از عراق :از العتیقی سؤال کردم که میتواند بگوید که چرا عراق ناـگهان از اخراج
ایرانیها دست برداشته است ٬وی پاسخ داد که میل دارد ابتدا بگوید که اشخاص اخراج شده از عـراق
”پناهنده“ نبودهاند .وی گفت اـکثر آنها ایرانیهایی بودهاند که به طور غیرقانونی و در تالش برای یافتن کار٬
بدون پاسپورت و روادید و حتی اجازه کار وارد عراق شده بودند و دولت عراق حق داشته آنها را اخراج
نماید .همین وضع در مورد ـکویت مصداق دارد ٬چون بسیاری از ایرانیها بدون هیچگونه اوراق هویتی در
جستجوی کار وارد ـکویت میشوند .دولت ـکویت هرچند یک بار این افراد را جمع میکند ووادار به خروج
از کشور مینماید .وی گفت هنگام وقوع این اخراجها ایران نسبت به این کار هیچگونه عکسالعملی نشان
نمیدهد.
با پرداختن به مسئله اخراج ایرانیها از عراق ٬یا هرچه که آن را بنامیم و توقف آن العتیقی گفت که
”مداخله شوروی“ سبب شده است که عراق در سیاستهای خودتجدید نظر نماید .او عوامل دیگر را نادیده
نمیگیرد ٬لیکن معتقداست که شوروی مهمترین عامل است چون به نظروی ”هیچ کشوردیگری تا این حد
بر دولت عراق نفوذ ندارد“.
سند شماره )(3

طبقهبندی :خیلی محرمانه
تاریخ 20 :اسفند ماه 1356
به :وزارت امور خارجه در واشنگتن دی ـ سی ٬با اولویت.
از :سفارت آمریکا در ـکویت
موضوع :وزیر نفت جدید ـکویت در مورد قیمتهای نفتی و اجالسهای مشورتی اوپک اظهارنظر میکند
1ـ خالصه :شیخ علی خلیفه الصباح ٬وزیر نفت جدید ـکویت میگوید که اجالس مشورتی اوپک قرار
است در اواسط فروردین ماه و در سوئیس برگزار گردد .وی گفت نزول قیمت واقعی نفت و ارزش دالر٬
افزایش قیمت نفت و طرحهای مربوط به عملی ساختن این مسئله را در اجالس اوپک توجیه مینماید٬
پایان خالصه.
2ـ در مالقات با وزیر نفت جدید ـکویت شیخ علی خلیفه الصباح در تاریخ  9اسفند ماه )تلگرام
جداـگانه( سفیر در مورد اجالس مشورتی پیشنهادی اوپک که به وسیله وزیر قبل از شیخ علی در مورد آن
مطالبی به ما گفته شده بود سؤال کرد )مرجع ب( شیخ علی گفت که اعضای اوپک در نظر دارند این اجالس
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را برگزار کنند ٬ولی هنوزتصمیم نگرفتهاند که آن را در اواخر ماه مارس یااوایل ماه آوریل )حدودًا اواسط
فروردین ـ م( برگزارنمایند .ولی احتماًال در سوئیس تشکیل خواهد شد تا تمام مواردی را که در ـکاراـکاس
مخفی نگاهداشته شده بود به تبادل نظر بکشند ”وی گفت“ امیدوارم بحث پیرامون افزایش قیمت نفت دور
بزند ولی اـگر کسان دیگری این موضوع را مطرح ننمایند ٬من داوطلبانه این کار را خواهم کرد.
3ـ وزیر معتقد است که منصفانه و به نفع آمریکا نیست که عربستان سعودی و ایران را وادار به ثابت
نگاهداشتن قیمتها بکند ٬علی خلیفه گفت هنگامی که آنها در این زمینه تعهدی راپذیرفتند ٬فکر نمیکردند
ـکه قیمت دالر تا این حد نزول پیدا کند .ادامه تعهد عربستان سعودی و ایران به سه دلیل زیر به نفع آمریکا
نیست) :الف( به علت سقوط ارزش ارزش دالر و ثبات قیمت نفت تمام کشورهای عضو اوپک )از نظر
بودجه( در تنگنا قرار گرفتهاند .همین امر سبب خواهد شد که جوی برای افزایش قیمتها پدید آید) .ب(
تخفیف درآمد خارجی تأثیری منفی بر سطح کمکهای خارجی آنها خواهد داشت) .ج( تمام عالئم و
نشانهها حاـکی از آن است که افزایش قیمتها اجتنابناپذیر است ٬و هرچه بیشتر بگذرد وضع موجود
فاجعهآمیزتر خواهد شد .وزیر گفت ثبات قیمتها را در شرایط واقعی میپذیرد ٬ولی در شرایط ظاهری و
ـکاذب نه .انجام این کار به معنی از بین بردن احتمال پیدایش منابع انرژی جایگزین است و بـه نـفع
مصرفکنندگان نفت نمیباشد.
4ـ سفیر یادآور شد که گذشته از استداللهای درازمدت ٬ثابت نگاهداشتن قیمت نفت در حال حاضر
بسیار اهمیت دارد ٬چون به اقتصاد جهانی این امکان را میدهد که نفسی به راحتی بکشد .وزیر پاسخ داد
ـکه با این استداللها کامًال آشناست ٬لیکن در نتیجه بررسیهای آمریکایی که توسط مؤسسه بروکینگز ٬سیتی
ـکورپ ٬چیس و دیگران مطرح شده متقاعد شده است که تأثیر افزایش قیمت نفت براقتصاد جهانی ناچیز و
قابل پذیرش است.
وی مدعی است که حتی بدون ایجاد تغییر در سیاست پولی و مالی ٬سازمان همکاری و عـمران
اقتصادی به سهولت افزایش قیمت نفت را خواهد پذیرفت.
5ــ با خاطرنشان ساختن عدم توافق همیشگی اقتصاددانان سفیر تأـکید کرد که ثبات قیمت نفت از نظر
دولت آمریکا باید حداقل در سال جاری حفظ شود ٬و هماـکنون بیش از دو ماه از عمر آن نگذشته است.
عالوه بر این ٬صورت حساب عظیم واردات نفتی آمریکا نیز بر ارزش دالر تأثیر منفی به جای گذاشته
است.
6ـ سپس وزیر سؤال کرد که آیا دولت آمریکا علیرغم وخامت اوضاع دالر در نظر دارد از عربستان
سعودی و ایران بخواهد که به وعده خود در رابطه با ثابت نگاهداشتن قیمتها عمل کند .سفیر پاسخ داد که به
نظر وی ٬ما موضع خود را در سال  1357به خاطر ثبات قیمت نفت تغییر نخواهیم داد .وی معتقد است که
شاه به تعهد خود در قبال رئیس جمهور ـکارتر عمل خواهد کرد و عربستان سعودی نیز از این گونه ثبات
قیمت حمایت به عمل خواهد آورد.وزیر با گفتن این مطلب که احتماًالارزش دالر درتابستان سال 1357
باالخواهد رفت ٬ولی دراواخر سال بار دیگر به وضع کنونی باز خواهدگشت ٬گفتگو را به پایان رسانید .به
همین دلیل ٬بهتر است که قیمتها هماـکنون تطبیق شوند.
7ـ اظهارنظر :طبق شاهد موجود در این تلگرام و تلگرام جداـگانه وزیر فعلی در مقایسه با وزیر قبلی
بسیار تفاوت نظر دارد .وی معتقد است که نزول قیمت واقعی نفت به معنی این نیست که ـکویت باید میزان
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فروش و تولید را افزایش دهد .بلکه برعکس ٬ـکویت باید قیمت نفت خود را باال ببرد حتی اـگر مجبور شود
میزان تولید خود را کاهش دهد .وی به عنوان معاون اسبق وزیر دارایی به جنبههای نفتی عالقهمند است و
به عنوان عضو کمیته وزیران دولت ـکویت درآمده است ٬تا ”مشکالت دالر“ را مورد بررسی قرار دهد ٬و
اعضای دیگر کمیته عالوه بر وزیر نفت عبارتند از :وزرای دارایی و بازرگانی و برنامهریزی .نظریات وی
ـکه با گفتگوهای انجام شده در سطح کابینه صیقل یافته است ٬میتواند در اجالس مشورتی اوپک در
اواسط فروردین ماه مطرح گردد .میزان تولید  2میلیون بشکه در روز ـکویت سبب میگردد که این کشور
نتواند مانند تولیدکنندگان بزرگی چون عربستان سعودی و ایران حرف خود را به کرسی بنشاند ٬لیکن اـگر
در هر یک از این دو غول نقاط ضعفی در رابطه با ثبات قیمت پدید آید ٬شیخ علی سعی خواهد کرد در
مائسترون
اجالس آتی اوپک از آن به بهترین وجه ممکن بهرهبرداری کند.
سند شماره )(4

طبقهبندی :خیلی محرمانه
تاریخ 24 :اسفند 1356
به :وزارت امور خارجه در واشنگتن دی ـ سی ٬با اولویت
از :سفارت آمریکا در ـکویت
موضوع :دولت ـکویت خرید ارزهای خارجی را به حالت تعلیق درمیآورد
1ـ در ضیافت 23اسفند ماه که به افتخار رئیس بانک بازرگانی بازنشسته ترتیب داده شده بود )ارزش
فهرست میهمانان چند میلیون بود( سفیر فرصت کوتاهی یافت تا با خالد ابوسعود مشاور مالی امیر تبادل
نظر نماید .ابوسعود )لطفًا حفاظت شود( به وی اطالع داد که ظرف همان روز دولت ـکویت به عمال خود
دستور داده است که از خرید ارز خارجی با دالرهای مـوجود در ـکـویت امـتناع ورزنـد و مـوضع
سرمایهـگذاری کنونی را حفظ کنند .سفیر از این همکاری دولت ـکویت کمال سپاسگزاری و امتنان را بجا
آورد.
2ـ با درنظر گرفتن نرخ کنونی تبدیل دالر ٬ابوسعود گفت که  2میلیارد دالر مازاد کنونی )عالوه بر 2
میلیارد دالر گذشته( حاصل از معامله آمریکا و آلمان که اخیرًا مورد توافق آمریکا و آلمان غربی قرار
ـگرفته قادر نیست در اوضاع کنونی ارزش دالر را باال ببرد ٬وی معتقد است که مبلغی هنگفت معادل 10
مائسترون
میلیارد دالر الزم است تا در این شرایط دالر را توأم باثبات سازد.
سند شماره )(5

خیلی محرمانه
تاریخ 16 :فروردین 1357
به :وزارت امور خارجه در واشنگتن دی ـ سی
از :سفارت آمریکا در ـکویت
موضوع :کمک خارجی ـکویت1356 ٬ـ1341
1ـخالصه :گزارش وزیردارایی داخلی ـکویت حاـکی از آن است که٬از زمان استقالل ) 1341و تاپایان
سال  (1356ـکویت  6/2میلیارد دالر کمک 2/5) ٬میلیارد دالر وام بالعوض 2 ٬میلیارد دالروام ٬و 1/7
میلیارد دالر از طریق مؤسسات چندجانبه( ارائه کرده است .ـکویت معادل  9/4درصد تولید ناخالص ملی
خود را در سالهای 1356ـ 1349به کمک اختصاص داده است که در این دوره سهم سرانه هر کویتی
 11/000دالر بوده است .این واقعیت که دو سوم ) 2/9میلیارد دالر(  4/5میلیارد دالر به صورت وام و
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وامهای بالعوض دوجانبه بین سالهای  1353و  1356توزیع گردیده ٬نشان میدهد که از زمان افزایش
قیمت نفت در سال  1352میزان کمکهای ارائه شده توسط این کشور سیر صعودی داشته است ٬افزایش
وامهای داده شده به کشورهای غیر عرب از  35درصد کل وامها در سال  1354به  48/5درصد در سال
 1356نشانگر بیشتر شدن کمکهای ـکویت به کشورهای غیرعربی است .این گزارش ارقام مربوط به
سپرده حساب بانکهای مرکزی کشورهای رو به رشد را که احتماًال مصرف نخواهد شد و نیز کمک 700
میلیون دالری به سازمان خلیج را برای عمران مصر درنظر نمیگیرد ٬به همین دلیل ارقام ارائه شده قدری
محافظهـکارانه است و بایستی آنان را حداقل کمکهای خارجی ـکویت قلمداد نمود.
)پایان خالصه(.
2ـ سرپرست بخش اقتصادی اخیرًا گزارش تهیه شده توسط وزیر دارایی داخل ـکویت به تاریخ 26
بهمنماه  1357را دریافت نمود که حاوی ارقام وسیعی در رابطه با کمکهای ـکویت پس از اولین سال
استقالل ) (1341تا  10دیماه سال  1356میباشد .جزئیات و یک نسخه از این گزارش به دنبال تلگرام
ارسال خواهد شد .اطالعات مهم موجود در گزارش به شرح زیر است.
3ـ کل کمکهای ارائه شده :از سال  1341ـکویت حدود  2میلیارد دالر وام و  2/5میلیارد دالر وام
بالعوض به کشورهای رو به رشد داده است .و  1/7میلیارد دالر نیز به نهادهای چند جانبه کمکی
اختصاص داده که جمع کمکهای خارجی این کشور را به  6/2میلیارد دالر میرساند .بخش اعظم این مبلغ
)یعنی  5/45میلیارد دالر( از سالهای 1356ـ 1349ارائه شده است.
4ـ کمک به نسبت تولید ناخالص ملی :کل تولید ناخالص ملی ـکویت در سالهای  1349تا پایان 1356
حدود  58/3میلیارد دالر برآورد شده است .کمک  5/45میلیارد دالری ـکویت به این معنی است که این
ـکشور به طور متوسط  9/4درصد از تولید ناخالص ملی خود را در سالهای  1349تا  1356به کمک
خارجی اختصاص داده است .چون ارقام کمکی میزان ”سپردههای“ عظیم ـکویت در بانکهای مرکزی
ـکشورهای رو به رشد را که احتماًال باز گردانده نخواهد شد در بر نمیگیرد میتوان گفت که میزان کمک
واقعی و درصد کمک بیش از اینهاست.
5ــ کمک سرانه :کل جمعیت ـکویت در پایان سال  1356حدود نیم میلیون نفر بود ٬که میزان کمک
سرانه کویتیها در سالهای  56ـ  1349حدودًا معادل  11/000دالر میگردد .چون جمعیت ـکویت پس از
دوران  56ـ  1349ساالنه  6درصد افزایش داشته ٬رقم کمک سرانه نیز بیش از اینها میباشد .در سال
 1356کل کمکهای ـکویت به صورت وام ووامهای بالعوض معادل  7/50میلیارد دالر بود که سهم سرانه
ـکویتیها  1500دالر میباشد.این رقم کمک داده شده از طریق نهادهای چند جانبه را که کل کمکها در سال
 1356به بیش از یک میلیارد دالر و سهم سرانه را معادل  2000دالر مینماید ٬در بر نمیگیرد.
6ـ منابع میرا :گزارش وزیر دارایی نشانگر آن است که کمکهای ارائه شده از سوی ـکویت بر منابع
میرای نفتی که اقتصاد کشور از آنها تغذیه میکند٬استوار است .بنابراین کاهش کمکهای این کشور بیش از
ـکشورهای پیشرفته است چون آنها دارای منابع قابل تمدید و فعالیت اقتصادی متفاوتی هستند.
7ـ روندها .چون کمکهای این کشور به نهادهای چند جانبه به نسبت ساالنه مشخص نشده ٬ارقام
دقیق مربوط به کمک ساالنه موجودنیست .لیکن این واقعیت که دو سوم ) 2/9میلیارد دالر( کل کمکهای
 4/5میلیارد دالری وام و وامهای بالعوض از سال  1341در دوران 1356ـ 1353داده شده ٬نشانگر آن
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است که از زمان افزایش قیمت نفت در سال  1973کمکهای این کشور سیر صعودی داشته است .افزایش
معتدل وامها و وامهای بالعوض از  656میلیون دالر در سال  1354به  750میلیون دالر در سال 1356
احتماًال نشانگر تخمین نادرست روند است ٬چون میزان کمکهای ـکویت به مؤسسات کمکی چندجانبه در
3ـ 2سال گذشته افزایش یافته است.
8ــ کمک ـکویت به کشورهای غیر عرب :از کل وامها ووامهای بالعوضی که توسط ـکویت در سالهای
 1341تا  1356ارائه شده ٬طبق شواهد موجود در گزارش  87/9درصد آن به کشورهای عربی4/5 ٬
درصد به کشورهای آفریقایی و  7/6درصد به کشورهای دیگر )اـکثرًا آسیایی( اختصاص یافته است.
وامهای بالعوض به طور کلی ) 98/8درصد در سال  (1356به کشورهای عربی اختصاص دارد .ولی
وامها اـکثرًا به کشورهای غیرعربی اختصاص یافتهاند ) 48/5درصد در سال  1356در مقایسه با 35
درصد در سال .(1354
9ـ اظهار نظر :در جدولی تحت عنوان ”ـکمکهای ـکـویت بـه سـرمایههای نـهادهای مـنطقهای و
بینالمللی“ ٬گزارش از کمک  700میلیون دالری ـکویت به سازمان خلیج عمران مصر اشارهای نمیکند.
این واقعیت و عدم شمول ارقام مربوط به سپردههای ـکویت در کشورهای رو به رشد که مصرف نخواهد
شد ٬این نتیجه را به دست میدهد که ارقام مطروحه در گزارش وزارت دارایی کامًال محافظهـکارانه تهیه
شده و باید آنان را به عنوان حداقل میزان کمک خارجی ـکویت در سالهای  1341تا  1356در نظر گرفت.
مائسترون

سند شماره )(6

طبقهبندی :خیلی محرمانه
تاریخ 17 :اردیبهشت 1357
به :وزارت امور خارجه در واشنگتن دی ـ سی
از :سفارت آمریکا در ـکویت
موضوع :الحاق ـکویت به مجامع ضد ـ هواپیماربایی
1ـ بنا به درخواست خود در تاریخ 16اردیبهشت ماه ٬با ولیعهد و نخستوزیر ـکویت شیخ سعد عبداهلل
مالقات نمودم .از زمان ارتقاء وی به سمت جدید با وی مالقات نکرده بودم و میخواستم از این فرصت
برای مطرح کردن چند مسئله که مهمترین آنها الحاق ـکویت به مجامع ضد ـ هواپیماربایی است استفاده
ـکنم.
2ـ درمقدمه گفتم که شیخ سعد مهمترین متخصص ـکویت در زمینه هواپیماربایی است ٬چون قبًال با سه
مورد هواپیماربایی که ـکویت درگیر آن بود به عنوان وزیر کشور برخورد داشته است .من توجه ویرا به سه
مجمع هواپیماربایی جلب کرده و گفتم که ـکویت تنها مجمع الهه را امضاء کرده است .شیخ سعد گفت
میداند که ـکویت تنها یک مجمع را امضاء کرده است ٬ولی در رابطه با وضع دیگر مجامع چیزی نمیداند .به
او گفتم که به نظر من وزیر امور خارجه آمادگی دارد امضاء و تأیید سه مجمع را به شورای وزیران پیشنهاد
ـکند ٬لیکن قبًال باید بعضی از مراحل فنی این روند حل شود.
3ـ درادامه گفتگو ٬من با تأـکید بر اهمیت تأیید تمام کشورها در رابطه با سه مجمع گفتم این امرمیتواند
مانع از مداخله غیرمشروع در نظام هواپیمایی کشوری بینالمللی شود .من به قطعنامه مجمع عمومی
سازمان ملل به شماره  32/8و این واقعیت که از آمریکا ٬انگلستان و فرانسه توسط دیگر صحهـگزاران
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خواسته شده که این مسئله را با ـکویت وچند کشوردیگر در میان بگذارند ٬اشاره نمودم .من یادآور شدم که
سفیر انگلستان در تاریخ  12اردیبهشت ماه با راشد الراشد معاون وزیر امور خارجه پیرامـون هـمین
موضوع گفتگو کرده است .من خاطرنشان ساختم که با وجود عدم تمایل کشورها به توشیح این سه مجمع
به خاطر ماهیت ضدفلسطینیشان ٬باید گفت که این وضع دیگر مصداق ندارد ٬چون همه دریافتهاند که این
سه مجمع اهداف وسیعتری را در مد نظر دارند .در واقع یاسر عرفات رهبر ساف نیز در بسیاری موارد
هواپیماربایی را محکوم اعالم کرده است .همچنین به شیخ سعد یادآور شدم که مهمترین همسایگان ـکویت
یعنی ایران و عربستان سعودی هر دو نیز سه مجمع مزبور را صحه گذارده و آنان راتأیید کردهاند و معتقدند
ـکه دلیلی ندارد که ـکویت به آنها نپیوندد.
برداشت من این است که کشورهای دیگر خلیج که عالوه بر عدم امضاء سه مجمع مزبور را تأیید نیز
نکردهاند ٬منتظرند ببینند ـکویت چه اقدامی را انجام میدهد.
4ـ نخستوزیر اظهارنظر خاصی در مورد این موضوع ارائه ننمود ٬لیکن در طول گفتگو اظهار عالقه
میکرد .وی گفت پیرامون این مسئله روز بعد با وزیر امور خارجه گفتگو خواهد کرد )اجالس شورای
وزیران نیز قرار است در همان زمان صورت گیرد( .این موضوع نیز به احتمال بسیار در شورای وزیران
مطرح خواهد گردید.
5ــ سفیر انگلستان به ما اطالع داد که راشد الراشد معاون وزیر خارجه گفته است که دولت ـکویت از
اهداف این سه مجمع حمایت میکند ٬لیکن رابطه فلسطینی باال را نیز یادآور شده است .سفیر انگلستان
ـگفت این مجامع با هرگونه اقدام غیر قانونی در جهان مخالف بوده و دارای انگیزههای سیاسی نمیباشند.
وی توصیه کرد که کشورهایی مانند ـکویت که مسئولیتهای بینالمللی خود را جدی تلقی میکنند ٬باید
راهنما و سرمشق دیگران باشند.
6ـ سفارت موضوع را دنبال خواهد کرد و ممنون خواهد شد اـگر در جریان پیشرفت گفتگوها با
ـکشورهای دیگر قرار گیرد تا با استفاده از این موارد بتواند دولت ـکویت را نیز در این راه ترغیب و تشویق
مائسترون
بنماید.
سند شماره )(7

طبقهبندی :خیلی محرمانه
تاریخ 4 :مرداد 1357
به :وزارت امور خارجه در واشنگتن دی ـ سی
از :سفارت آمریکا در ـکویت
موضوع” :تحریم“ جمهوری دموکراتیک خلق یمن توسط اتحادیه عربی عرضههای نفتی
1ـ در طول مالقات با وزیر نفت ـکویت شیخ علی خلیفه الصباح در تاریخ  3مرداد ماه کاردار و
سرپرست بخش اقتصادی ازوی سؤال کردند که به دنبال تصمیم اتحادیه عربی در تاریخ  11تیرماه مبنی بر
قطع رابطه با جمهوری دمکراتیک خلق یمن ٬آیا ـکویت نیز صدور نفت خود به عدن را قطع کرده است یا
خیر؟
2ـ وزیر نفت اوضاع را به شرح زیر توصیف کرد :ـکویت و عراق تا مدتی قبل از اجالس اتحادیه عربی
از پاالیشگاههای عدن استفاده میکردند و محصوالت نـفتی حـاصله را بـه جـمهوری عـربی یـمن
میفروختند) .جمهوری دموکراتیک خلق یمن هرگز صاحب این نفت خام و یا محصوالت آن نبوده است(.
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تنها نفع حاصله برای جمهوری دموکراتیک خلق یمن این بود که پاالیش نفت ـکویت در پاالیشگاه ظرفیت
مورد استفاده را باال میبرد ٬و هزینه پاالیشگاه عدن را برای جمهوری دموکراتیک خلق یمن کاهش
میداد .وزیر در ادامه توضیحات خود گفت ٬این قرارداد در حقیقت به نفع ـکویت بود ٬چون بازار یمن
شمالی خوب است وپاالیش نفت در عدن هزینه حمل و نقل محصوالت نفتی را که بیش از هزینه نفت خام
است ٬برای ـکویت کاهش میداد .عالوه بر این ـکویت محصوالت پاالیش یافته در پاالیشگاه عدن را بر
اساس قرارداد صدور نفت عراق به عدن میفروخت و مقداری از محصوالت پاالیشگاه شعیبه ـکویت را در
اختیار عراق قرار میداد.
3ـ علی خلیفه گفت به دنبال تصمیم اتحادیه عربی ـکویت نیز رابطه صدور نفت خود به عدن را ”لغو“
ـکرده بود تا در مورد آن بررسیهای بیشتری به عمل آورد .این بدان معنی است که ـکویت دیگر نفتی به
پاالیشگاه عدن نمیفرستد ٬بلکه به تقبل هزینه بیشتر محصوالت پاالیش یافته خود را از پاالیشگاه شعیبه
ـکویت به جمهوری عربی یمن ارسال میدارد.وزیر معتقداست که عراق نیزاستفاده ازپاالیشگاه عدن را در
ساترلند
رابطه با نفت خام خود متوقف کرده است.
سند شماره )(8

طبقهبندی :خیلی محرمانه
تاریخ 20 :مرداد 1357
به :وزارت امور خارجه در واشنگتن دی ـ سی
از :سفارت آمریکا در ـکویت
موضوع” :قطع“ نسبی کمکهای عربی به یمن جنوبی
1ـ خالصه .علیرغم تحریم یمن جنوبی در تاریخ  11مرداد توسط اتحادیه عرب مـیزان کـاهش
ـکمکهای ـکویت و مؤسسات مستقر در ـکویت به جمهوری دموکراتیک خلق یمن نسبی بوده است .بانک
مرکزی کویت به ما اطالع داده است که رابطه بانکی بین ـکویت و عدن هنوز ادامه دارد .صندوق عربی
مستقر در ـکویت در نظر ندارد کمک جدیدی به جمهوری دموکراتیک خلق یمن بدهد ٬و علت آن کاهش
روند فعالیتهاست ٬و نه تحریم صرف جمهوری دموکراتیک خلق یمن .منابع موثق صندوق مالی ـکویت
معتقدند که پرداخت وامهای موجود به این جمهوری قطع نخواهد شد ٬و بایدمدتی بگذرد تاصندوق مزبور
ارائه کمکهای جدید به جمهوری دموکراتیک خلق یمن را از سر بگیرد .تنها کاهشی که در کمکهای ـکویت
به این جمهوری صورت گرفته کاهش کمک ـکویت درزمینه آموزش و پرورش وبهداشت است که در سال
 1358از  9میلیون دالر به  1/5میلیون دالر تقلیل یافته است ٬مالقات وزیر دارایی جمهوری دموکراتیک
خلق یمن با امیر ـکویت در تاریخ 8مرداد ماه حداقل حاـکی از آن است که گفتگوهای مالی واقتصادی بین
دو کشور هنوز جریان دارد) .پایان خالصه(.
2ـ مقاله مرجع الف تحت عنوان ”یمن جنوبی :کاهش کمکهای عربی“ با وجود مفید و با ارزش بودن٬
چنین نشان میدهد که کاهش کمکهای عربی به جمهوری دموکراتیک خلق یمن در رابطه با ـکویت بیش از
آنچه که فکر میکردیم فاجعهآمیز بوده است .وضع کمکهای ارائه شده توسط ـکویت یا نهادهای کمک
عربی مستقر در ـکویت پس از تصمیم  11تیرماه اتحادیه عربی مبنی بر )قطع کـمک( بـه جـمهوری
دموکراتیک خلق یمن به شرح زیر بوده است:
3ـ ارسال پول از طرف مهاجرین :طبق گزارش مقاله ”سعودیها نیز همگام با ـکویت و امارات متحده
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عربی اقداماتی برای جلوگیری از انتقال ارز توسط کارگران به یمن جنوبی که یک چهارم تولید ناخالص
ملی این کشور را در سال 1355تشکیل میداد ٬به عمل آوردهاند “.اـگراین اقدام در اینجا نیز صورت گرفته
باشد ٬اولین سازمان اقدام کننده بانک مرکزی کویت باید باشد .پس از مطرح شدن این موضوع توسط ما
در تاریخ  4مردادماه معاون رئیس بانک مرکزی که فردمطلعی است .اظهارتعجب نمود و گفت رابطه بانک
مزبور با عدن به هیچوجه قطع نشده است .تا آنجا که اومیداندانتقال ارز ٬تلکس ٬و غیره بین ـکویت و عدن
”روند عادی خود را ادامه میدهد“.
4ـ کمک صندوق عربی به یمن جنوبی.این مقاله کمکهای صندوق عربی مستقر درـکویت را در رابطه با
ـکمکهای عمرانی و اجتماعی و اقتصادی به جمهوری دموکراتیک خلق یمن ”بسیار عظیم“ عنوان میکند.
صندوق عربی از زمان تأسیس حدود  26میلیون دالر ) 7/1میلیون دینار کویتی( را برای تأمین هزینه
مالی دو پروژه در یمن جنوبی  14/3میلیون دالر ) 3/95میلیون دینار ـکویت( برای بازسازی بندر عدن و
 11/7میلیون دالر )یا  2/3میلیون دینار کویتی( برای تأسیسات ماهیگیری مکال اختصاص داده است.
در اوایل سال جاری صندوق در نظر داشت کمکی در رابطه با دو پروژه دیگر را که معادل  37میلیون
دالر ) 10میلیون دینار کویتی( برای کارخانه برق در وادی حضر موت و  6/6میلیون دالر ) 1/8میلیون
دینار ـکویت( برای عمران کشاورزی در وادی توربان در اختیار یمن جنوبی قرار دهد ٬مقام برجسـته
صندوق عربی به سرپرست بخش اقتصادی در تاریخ  4مرداد ماه گفت که علیرغم تصمیم اتحادیه عربی
مورخ  11تیرماه٬پرداخت مربوط به دو پروژه تصویب شده هنوزادامه دارد ٬درواقع در رابطه بایک پروژه
همین چند روز قبل مقداری پول پرداخت شده است .وی اظهار داشت که با درنظر گرفتن این واقعیت که
تمام کشورهای عربی عضو صندوق عربی هستند ٬جلوگیری از ادامه پـرداخت کـمکها در رابـطه بـا
پروژههای تصویب شده توسط همه آنها کاری دشوار است .وی گفت بررسی دو پروژه دیگر به تعلیق
درآمده است و علت آن نیز اجراء یک سیاست خاص علیه یمن جنوبی نیست ٬بلکه تمام تعهدات صندوق
عربی به حالت تعلیق درآمده و قبل از افزایش سرمایه صندوق در اجالس ساالنه آتی در آوریل 1979
)فروردین  1358ـ م( احتماًال پروژه دیگری تصویب خواهد گردید.
5ــ کمکهای ـکویت .کمک مستقیم دولت ـکویت به یمن جنوبی ازطریق دو سازمان صورت میگیرد ٬که
عبارتند از صندوق کویتی عمران اقتصادی عربی )برای پروژههای مهم( ٬و اداره کل کمکی خلیج جنوبی و
عربی )برای ”ـکمکهای بشر دوستانه“ که به صورت احداث مدرسه و بیمارستان عمل میکند(.
)الف( صندوق ـکویت .وضع مربوط به کمک صندوق کویتی مبهم است .ارسال  1341صندوق ـکویت
معادل  43میلیون دالر ) 11/73میلیون دینار کویتی( به یمن جنوبی کمک کرده است .اخیرًا نیز طبق
قرارداد منعقده در یکم آذرماه  1355در رابطه با تأسیسات ماهیگیری مکال ٬صندوق عربی  10میلیون
دالر ) 2/7میلیون دینار کویتی( به این کشور کمک کرده است .در حال حاضر صندوق مزبور در رابطه با
یمن جنوبی تنها یک پروژه را تحت بررسی دارد ٬که معادل  9میلیون دالر ) 2/5میلیون دینار ـکویت( برای
تأمین هزینه نسبی فرودگاهی در ریان میباشد .مقام دیرین این صندوق )خود اهل یمن شمالی است( که با
مسائل یمن سر و کاردارد به ما گفت که نحوه برخوردصندوق بادویمن وقت زیادی میبرد و روندتصویب
پروژه جدید به کندی به پیش میرود .بااین وصف وی فکر نمیکند که ”قطع رابطه“ لزومی داشته باشد و به
نظر وی ندارد .در رابطه با پروژههای موجود ٬گفت اـکنون قطع پرداخت وامهای مورد تعهد کاری دشوار
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میباشد.
)ب( اداره کل کمکهای خلیج جنوبی و عربی .این سازمان کویتی در سال  1342تأسیس گردید تا از
طریق آن ـکویت بتواند به بحرین٬امارت جدااز امارات متحده عربی در آن زمان یعنی عمان ودویمن کمک
ـکند .پس از استقالل امارات متحده عربی از فهرست حذف شد و در سال  1352سودان به جای آن وارد
ـگردید .در ده سال گذشته ساالنه حدود 9میلیون دالر ) 2/4میلیون دینارکویتی( به یمن جنوبی اختصاص
داده است .از این مبلغ ساالنه حدود  7/5میلیون دالر ) 2میلیون دینار کویتی( صرف احداث مدرسه و
بیمارستان و  1/5میلیون دالر ) 400هزار دینار کویتی( صرف پرداخت حقوق  100معلم مدارس مزبور٬
 10پزشک ٬و تکنسینهای مختلف ٬مهندس و مدیر در یمن جنوبی میشد) .این اداره دفتر کوچکی نیز در
عدن دارد (.پس از تصمیم اتحادیه عربی در  11تیرماه سرپرست این اداره به ما گفت هزینه  7/5میلیون
دالری ساختمانی از بودجه سال  1358حذف شده است ) 10تیرماه  1357تا  9تیرماه  .(1358ولی
پرداخت  1/5میلیون دالر حقوق معلمین ٬و پزشکان و مدیران ادامه خواهد یافت چون این نوعی کمک
”بشردوستانه“ از طرف دولت ـکویت میباشد.
6ـ مطبوعات گزارش میدهند که وزیر دارائی جمهوری دموکراتیک خلق یمن فضیل محسن عبدا در
تاریخ  10تیرماه با امیر کدارایی مالقات نمود و در تاریخ  11تیرماه عازم لیبی شد .به نظر ما او تقاضای
ـکمک کرده است.
7ـ اظهار نظر :طبق اطالع آن وزارتخانه ٬دولت ـکویت معتقد است که کمک به جمهوری دموکراتیک
خلق یمن بهترین راه برای کشانیدن این کشور به جرگه اعراب واقعی و میانهرو میباشد تا تنبیه آن .در
نتیجه تصمیم  11تیرماه اتحادیه عربی ٬این کشور سیاست کمک به یمن جنوبی را کنار گذاشته است ٬لیکن
میزان تنبیهات مورد نظر چندان شدید نیست .ما فکر نمیکنیم که دولت ـکویت انتقالهای بانکی به عدن را
متوقف سازد ٬چون سیاست همیشگی این )شهر ـ کشور( بازرگانی در جهت چرخش آزاد سرمایه در
مائسترون
داخل و خارج از کشور بوده است.
سند شماره )(9

طبقهبندی :خیلی محرمانه
تاریخ 28 :شهریورماه 1357
به :وزارت امور خارجه در واشنگتن دی ـ سی
از :سفارت آمریکا در تهران
موضوع :روابط ایران و ـکویت
1ـ رئیس هیئت دیپلماتیک محلی شیخ نصرالجابر یکی از شاهزادگان درخشان و جوان کویتی و
برادرزاده امیر و نخستوزیر ـکویت است .وی نیز مانند تمام کویتیهای خوب ٬با ترک تهران به منظور
ـگذرانیدن سه هفته در پاریس ٬پایان ماه رمضان را جشن گرفت.
2ـ بنابراین به محض این که وی در تاریخ  27شهریور ماه به من تلفن کرد و گفت ”به طور ناشناس“ در
تهران به سر میبرد و میل دارد با من مالقات کند ٬بسیار متعجب شدم .هنگامی که رهسپار شرکت در
ضیافتی در پاـکستان بود با وی مالقات کردم و او را شخصی فیلسوف مآب یافتم.
3ـ امیر او را از پاریس فرا خوانده بود ٬و با ارسال یک پیام امیدوارکننده توسط او برای شاه او را با یک
فروند هواپیمای جت مخصوص عازم تهران کرده بود .نصر صبح روز  28شهریور ماه به حضور شاه باز
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یافته بود .او در رابطه با زلزله تسلیت گفت ٬لیکن به خصوص در مورد نامهای با شاه صحبت کرد که در آن
امیر از تالش شاه برای حفظ موقعیت و رهبریت خود در ایران حمایت خود را اعالم داشته بود.
4ـ نصر با من پس از باریافتن به حضور شاه ٬مالقات کرد و گفت اوضاع خوب است و به نظروی حس
اعتماد شاه از زمان حضور وی درعیدالسالم خیلی بیشتر شده است .وی گفت روحیه شاه ”خیلی خوب“
است و کنترل کامل امور را در اختیار دارد.
5ــ با پایان این وظیفه خوب ٬شیخ سوار جت خود شد و رهسپار روسپی خانههای پاریس گردید.
سولیوان

سند شماره )(10

طبقهبندی :خیلی محرمانه
تاریخ 5 :آبان 1357
به :سفارت آمریکا در تهران ٬فوری
از :وزارت امور خارجه در واشنگتن دی ـ سی
موضوع :سفر ـکوپر به ـکویت ٬مقررات مالیاتی آمریکا در رابطه با سرمایهـگذاریهای مستقیم ـکویت
1ـ مقامات کویتی احتماًال با معاون وزیر ـکوپر در مورد مقررات مالیاتی پیشنهادی اداره مالیات داخلی
درآمد دولتهای خارجی ٬که در آمریکا سرمایهـگذاری کردهاند صحبت خواهند کرد .آنچه در ذیل میآید
نکاتی است که سفارت آمریکا در ـکویت مایل به مطرح شدن آنها میباشد.
2ـ اداره مالیات داخلی بر اساس بخش  892مجموعه قوانین مالیاتی 892داخلی مقررات جدیدی را
وضع کرده است.
هیئت همراه معاون وزیر یک نسخه از مقررات پیشنهادی و مجموعه قوانین  892را در اختیار دارد .به
طور خالصه ٬بخش  892درآمد”دولتهای خارجی“ را که نتیجه سهام ٬اوراق قرضه ٬سپردههای بانکی ”و
یا هرگونه منبع مالی که در آمریکا دارند“ میباشد از پرداخت مالیات معاف میدارند .مقررات پیشنهادی
اداره مالیات داخلی این معافیت را در مورد درآمدهای ”خنثی“ )بهره و یا درآمد اوراق قرضه( یا درآمد
حاصله از وارد شدن در تجارت یا فعالیت بازرگانی در آمریکا مانند تملک هتل ٬دفتر ساختمانی ٬و یا
بنگاه معامالتی توسط هر دولت خارجی یا آژانسهای تابعه آن مشمول مقررات مالیاتی جدید خواهد
ـگردید.
3ـ در سیزده سـال گـذشته دولت ـکـویت در زمـینه امـالـک از طـریق بـانک چـیس مـانهاتان
سرمایهـگذاریهای عظیمی کرده است .کویتیها که ظاهرًا فکر میکردند بخش  892شامل این مـورد
نمیشود فرمهای مالیاتی را پر نکردهاند .در صورتی که این مقررات به تصویب برسد ٬کویتیها مجبور
خواهند شد مالیات سیزده سال عقب افتاده را بپردازند .ولی ما در رابطه با میزان سرمایهـگذاری یا مالیات
قابل پرداخت اطالعی نداریم.
4ـ همانطور که در تلگرام مرجع آمده وسفارت آمریکا در ـکویت میداند ٬کویتیها نگران کاهش منافع
حاصله از سرمایهـگذاریهای خود و نیز امکان کاربرد مقررات پیشنهادی در مورد درآمدهای سیزده سال
ـگذشتهشان هستند .بانک چیس مانهاتان و وکالی آن با معاون وزیر ـکارزول واداره مالیات داخلی گفتگو
ـکرده و ظاهرًا به کویتیهاگفتهاند که طبق بخش 892میتوان چنین برداشت کرد که دولت ـکویت ازپرداخت
مالیات مزبور معاف است .همانگونه که در تلگرام مرجع پیشنهاد شده ٬کویتیها ممکن است فکر کنند که
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دولت آمریکا در هنگام مقررات پیشنهادی انگیزههای سیاسی ضد کویتی را در نظر داشته است )ولی باید
ـگفته شود که این امر صحت ندارد(.
5ــ در صورت مطرح شدن موضوع توسط کویتیهامیتوانید از مطالب باال و نکات ذیل استفاده کرده و
به آنها پاسخ دهید.
انگیزه این پیشنهاد روشن شدن نحوه کاربرد بخش  892در مورد تمام دولتهای خارجی بوده است
)محض اطالع شمامنظوراصلی تمیزسرمایهـگذاری ”بازرگانی“ازسرمایهـگذاریهای ”دولتی“ بوده است(.
خزانهداری فرصتی ایجاد کرده است تا همه )حتی بانک چیس مانهاتان( نظریات خود را کتبًا اعالم نمایند.
و ظاهرًا خزانهداری مایل است در ماه ژانویه این موضوع را در کنگره به بحث آزاد بگذارد .فرم نهائی این
مقررات قبل از آن منتشر نخواهد گردید .عالوه بر این ٬خزانهداری از نگرانیهای ویژه ـکویت و مسئله
ـکاربرد مقررات در رابطه با درآمدهای گذشته آـگاه است .به همین دلیل وزیر بلومنتال معاون خود را در
زمینه سیاستهای مالیاتی )امیل ساندل( را در سفر خود در ماه نوامبر به ـکویت به همراه خواهد آورد.
6ـدیویدراـکفلر با معاون وزیرـکاتز درمورداین موضوع گفتگوکرد .راـکفلرگفته بود که اـگراین مقررات
ونس
اجرا شود به هیئت مدیره و روابط آمریکا و اوپک خساراتی وارد خواهد گردید.
سند شماره )(11

طبقهبندی :خیلی محرمانه
به :سفارت آمریکا در تهران

تاریخ 19 :آبان 1357
از :وزارت امور خارجه در واشنگتن دی ـ سی
عطف به 19 :آبان 1357
موضوع :کمک ـکویت در جهت جبران کاهش تولید ایران در حال حاضر بدون تردید انجام خواهد شد
1ـ خالصه .کل تولید ـکویت )با درنظر گرفتن سهم آن از منطقه مشترک ـکویت و عربستان سعودی( در
حال حاضر حدود  2/1میلیون بشکه در روزاست.حتی اـگر دولت ـکویت بخواهد نیزنمیتواند تولید خود
را بیش از  2/9میلیون بشکه در روز افزایش دهد ٬چون کارهای زیادی در حوضچههای نفتی آن باید
انجام شود که سالها وقت میگیرد و قبل از سال  1358امکانپذیر نیست .نماینده شرکت نفتی گلف معتقد
است که عراق ٬ـکویت ٬عربستان سعودی و امارات متحده عربی به توافق رسیدهاند که در پاسخ به کاهش
تولید نفت ایران تولید خود راحداقل به مدت یک یا دو هفته افزایش ندهند تا اوضاع روشنتر گردد) .پایان
خالصه(.
2ـپس ازارسال مرجع ب ٬ما با مقامات وزارت نفت و شرکت نفت ـکویت که بزرگترین تولیدکننده نفت
ـکویت است ٬و نیز نمایندگان شرکت نفتی گلف و نیز معاون رئیس شرکت در بخش بازاریابی گفتگوهایی
انجام دادیم .نتیجه تحقیقات مربوط به امکان افزایش تولید نفت ـکویت در جهت جبران کمبود تولید نفت
ایران به شرح زیر است.
3ـظرفیت .معاون مدیر کل شرکت نفت ـکویت و مسئول عملیات )حفاظت شود( در تاریخ  11آبانماه
به ما گفت گرچه شرکت نفت ـکویت در نظر داشت در اوایل دهه  70ظرفیت تولیدی خود را به  3/4میلیون
بشکه برساند ٬لیکن به علت ملی شدن و سیاست صرفهجویانه دولت ـکویت ٬هزینههای الزم برای انجام
ـکارهای الزم و حراست از چاهها اختصاص نیافته است .در حال حاضر اوضاع طوری است که شرکت
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نفت ـکویت نخواهد توانست بیش از  2/6میلیون بشکه در روز تولید نماید .شرکت نفت ـکویت کارهای
الزم در مورد چاهها را احتماًال در سال  1358آغاز خواهد کرد ٬ولی اـگر میزان سرمایه کافی نباشد٬
شرکت نفت ـکویت نخواهد توانست ساالنه بر روی بیش از  20حلقه چاه از  700چاه موجود کار کند.
مدیر شرکت فکر میکند که ظرفیت تولیدی شرکت افزایش نخواهد یافت مگر آن که سقف کنونی
میانگین تولید  2میلیون بشکه در روز از بین برود .در رابطه باظرفیت باقیمانده تولیدی ـکویت درمنطقهای
ـکه با عربستان سعودی در آن سهیم است ٬قرار نیست تولید  450/000بشکه در روز شرکت نفت عربی
افزایش یابد )ـکه سهم ـکویت از آن  225000بشکه در روز میباشد( ٬و ظرفیت تولید آمین اویل سابق نیز
افزایش نخواهد یافت )ـکه سهم ـکویت از آن  90/000بشکه در روز میباشد( .معنی آن این است که تولید
مؤثر ـکویت کمی بیش از  2/9میلیون بشکه در روز میباشد.
4ـ تولید واقعی ٬طبق آمار و ارقام داخلی وزارت نفت ٬در آبان ماه ظرفیت کلی تولیدی ـکویت معادل
 2/1میلیون بشکه در روز بود ـ که  1/83میلیون بشکه در روز آن مربوط به شرکت نفت ـکویت و
 280/000بشکه در روز آن مربوط به سهم ـکویت در منطقه مشترک است .تولید  2/1میلیون بشکه در
روز نشانگر  5درصد افزایش در مقایسه با آبان سال  1356است .در ده ماه اول سال  1357کل تولید
شامل سهم ـکویت ازمنطقه مشترک حدود 2میلیون بشکه در روز و 6/77درصد بیش از  10ماهه اول سال
 1356بود .ارقام تولیدی به شرح زیر است )به بشکه در روز(.
آبان

دیماه ـ آبانماه

شرکت نفت ـکویت

180166

1799124

عملیات آمین اویل پیشین

83525

80799

شــرکت نـفت عـربی ـ سـهم 200120

141380

ـکویت
جمع

2113811

2019303

5ــ مقامات شرکت نفتی گلف اظهارداشتند که آنها و دو برداشت کننده بزرگ )شل و بریتیش پترولیوم(
تقاضا کردهاند که با وزیر نفت در مورد افزایش تولید گفتگو نمایند ٬لیکن وزیر تا به حال به این موضوع
عالقهای نشان نداده است .گلف که معموًال در مورد اوضاع بازار ناله میکند ٬میگوید که قادر نیست
حداقل تکالیف قراردادی خود را انجام دهد و حداـکثر نفت مجاز در قرارداد خود با کویت راخریداری کند
) 575000بشکه در روز( .به نظر میآید شل و بریتیش پترولیوم نیز همین کار را انجام میدهند .بنا به
اعتقاد نمایندگان گلف ٬عراق ٬عربستان سعودی ٬کویت و امارات متحده عربی توافق کردهاند که به دنبال
ـکاهش تولید نفت ایران و حداقل تا یکی دو هفته پس از آن تولید خود را افزایش ندهند تا وضع روشنتر
شود.
6ـ اظهار نظر .به نظر ما کویت مایل نیست به منظور کسب منافع کوتاه مدت در نتیجه مشکالت موقتی
نفت ایران ٬به ایرانیها اهانت نماید .از طرف دیگر اـگر این وضع ادامه یابد کویت ظرفیت تولیدی خود را به
ـکمی بیش از  2/9میلیون بشکه در روز افزایش خواهد داد تا همگام با عربستان سعودی ٬امارات متحده
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عربی و دیگران نیاز معقول جهانی را برآورده سازد.
7ـ وزارتخانه در صورت تمایل میتواند این تلگرام را به سفارت آمریکا در تهران ارسال دارد.
مائسترون

سند شماره )(12

طبقهبندی :خیلی محرمانه
تاریخ 23 :آبان 1357
به :وزارت امور خارجه در واشنگتن دی ـ سی ٬فوری
از :سفارت آمریکا در ـکویت
موضوع :سفر معاون وزیر ـکوپر به ـکویت
1ـ خالصه .معاون وزیر ـکوپر در سفر مورخ  10ـ  9آبانماه خود به ـکویت با وزیر نفت و وزیر دارایی٬
مشاور مالی امیر و مدیر کل صندوق مالی ـکویت مالقات نمود .مقامات کویتی از سخنرانی معاون وزیر در
مورد اقتصاد جهانی و اقدامات ما در رابطه با دالر قدردانی کرده ٬لیکن گفتند ٬اـگر هم روندهای بنیادی و
درازمدتی به نفع دالر باشد ٬آمریکا هنوز نتوانسته است بر مشکالت کوتاه مدت فائق آید .در پاسخ به
توسل به میانه روی در کنفرانس اوپک در ابوظبی ٬وزیر نفت گفت افزایش قیمت نفت کمتر از ده در صد را
نخواهد پذیرفت .گر چه این افزایش میتواند مرحله به مرحله صورت گیرد ٬مقامات ـکویت از تغییرات
پیشنهادی بخش  892قوانین اداره مالیات داخلی آمریکا که سرمایهـگذاریهای دولت ـکویت را مشمول
مالیات خواهد کرد ٬اظهار نگرانی کردند.وزیر نفت و دارایی با اظهار نگرانی در مورد وضع مقرراتـی
مالیاتی پیشرفته گفتند این امر مانع از انجام سرمایهـگذاریها خواهد شد ٬چون سرمایه گذاری مستقیمًا باج
سیاست نفتی کشور مرتبط است .در پاسخ به سخنرانی معاون وزیر ـکوپر در مورد مسائل شمال و جنوب٬
وزیر دارایی نسبت به پروژهها و تالشهای مربوط به این گفتگوها اظهار شک و تردید کرد .جهت و سطح
سیاستهای کمکی موضوعات مورد بحث مفید با سرپرست صندوق الحمار بود.
تلگرام جداـگانه به تشریح گفتگوهای وسیع در مورد کار برد بخش  892در رابطه با سرمایه گذاری
ـکویت در آمریکا اختصاص داده شده) .پایان خالصه(.
2ـ در تاریخ 10ـ 9آبان ماه ریچارد ـکوپر معاون وزیر کشور در امور اقتصادی طی  24ساعت پر
مشغلهای که گذرانید ٬یکساعت با وزیر نفت شیخ علی خلیفه الصباح ٬دو ساعت با وزیر دارایی عتیقی و
مشاور مالی امیر ـکویت خالد ابو سعود و سرپرست صندوق ـکـویت بـرای عـمران اقـتصادی عـربی
عبدالطیفالحماد که ضیافت شامی به افتخار وی ترتیب داده بود ٬گفتگو کرد .سفیر نیز در یک ضیافت شام
میزبانی علی خلیفه و بانکداران ذینفوذ سرمایه گذار و بازرگانان کویتی را به عهده داشت.
3ـ در مالقات با علی خلیفه ٬عتیقی و ابو سعود ٬معاون وزیر ـکوپر)(1به بررسی وضع اقتصاد جهانی و
امکان تقویت دالر )) (2با عتیقی( در مورد مذاـکرات شمال و جنوب و ) (3در زمینه تعادل انرژی و
امیدواریها به میانه روی در اجالس آتی اوپک در زمینه قیمت نفت گفتگو کرد .سخنرانی معاون وزیر
حاوی مطالب گزارش شده در پاراـگرافهای و مرجع ج بود.ـگفتگو پیرامون مسائل زیر به شرح ذیل ادامه
یافت.
4ـ اقتصاد جهانی و دالر .عکسالعمل ـکویت در رابطه با سخنرانی معاون وزیر توام با قدردانی بود
لیکن از مشکالت آنها ناشی از ضعف دالر انتقاد به عمل آمد.
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الف :اظهار نظرهای وزیر نفت .علی خلیفه گفت در رابطه با استداللهای معاون وزیر در زمینه امکانات
بنیادین درازمدت دالر مخالفتی ندارد .ولی برای ـکویت دالر یک مسئله آنی را پیش کشیده است .در آمد
ـکویت به صورت دالر است ٬لیکن این کشور مجبور است دالرهای خود را به مارک ٬ین و دیگر ازهاری
ـگران قیمت تبدیل کند تا بتواند واردات مورد نیاز خود را تأمین نماید .بانکداران آمریکایی و اروپایی که
وزیر هر روزه با آنها مالقات میکند اظهار میدارند که اقدامات ضد تورمی آمریکا ”مؤثر نیست“ .آنها
میگویند در کوتاه مدت آمریکا به چیزی توجه نمیکند .مسئله دیگر این است که شرکتهای آمریکایی به
افزایش صادرات پای بند نیستند.
ب :معاون وزیر ـکوپر پاسخ داد که وی نمیتواند با نحوه تشریح بانکداران آمریکایی و اروپایی توسط
وزیر مخالف باشد ٬لیکن همانگونه که وزیر در جریان است٬در چند ماه گذشته آمریکا چـند اقـدام
ـکوتاهمدت را انجام داده است .در حقیقت ٬موازنه تجاری آمریکا نیز در چند ماه گذشته بهبود یافته است.
در پاسخ به سؤال گروهی از بانکداران آمریکایی و ایرانی در ایران ٬معاون وزیر به آنها گفته بود که آیا
میتوانند راه حلی را پیشنهاد کنند که کم خرجتر از خود مسئله باشد ٬به طور مثال آمریکا میتواند برای
واردات اضافه بهایی تعیین کرده و یا آنها را تحت کنترل درآورد .لیکن ژاپن و آلمان غربی با اینکار موافق
نیستند .مامیتوانیم در آمریکا یک عقب افتادگی اقتصادی را به وجود بیاوریم ٬لیکن این کار برای جهان و
به خصوص کشورهای رو به رشد مفید نخواهد بود .بلکه بر عکس تمام تالش ما بر گسترش دادن و نه
محدود کردن اقتصادجهان متمرکزاست ٬تااقتصاد اروپااز کندی و رکود به در آید تابتوانند عالوه بر کمک
به خودشان به دالر نیز کمک کنند.
ج :فعالیت غیر مکفی شرکتهای آمریکایی ٬ـکوپر گفت وی به خصوص به برداشت وزیر نفت در مورد
بازرگانان آمریکایی و تالش آنها در زمینه باال بردن صادرات با در نظر گرفتن دالر ارزان عالقهمند است.
اـگر آنها از این فرصت استفاده کنند برای ما بسیار نگران کننده است .وی گفت ٬رئیس جمهور ـکارتر جهت
ترغیب صادرات به خصوص از طریق کارخانههای متوسط آمریکایی ٬سیاست صادراتی جدیدی را
اعالم کرده است .وزیر گفت وی تاـکنون عالمتی دال بر افزایش فعالیت شرکتهای آمریکایی را مشاهده
نکرده است ٬در چند ماه گذشته طبق اطالع وی تنها یک شرکت آمریکایی که آن هم با یک شرکت ژاپنی
شریک بوده موفق به انعقاد قرار دادی در ـکویت شده است .سفیر یادآور شد که این شرکت همان شرکت
رایلی ـ میتسوی ژاپنی آمریکایی است که در زمینه دیگهای بخار نیروگاه دوحه موفق به تحصیل قرار داد
شده است .وی گفت علیرغم تالشهای همه جانبه یک سال گذشته ما تنها یک شرکت آمریکایی بنام جنرال
الکتریک بخش توربینهای پروژه را به عهده گرفته است و هزینه اعالم شده توسط آن دو برابرهزینه اعالم
شده توسط شرکت ژاپنی است.
د :عتیقی در مورد دالر .در پاسخ به سخنرانی معاون وزیر ـکوپر وزیر دارایی عتیقی گفت که امیدوار
است تالشهای رئیس جمهور ـکارتر در زمینه کنترل تورم ٬گسترش صادرات و کاهش واردات نـفتی
موفقیتآمیز باشد؛ لیکن وی فکر نمیکند که این مسائل در آینده نزدیک تحقق یابد .به طور مـثال٬
مذاـکرات آتی دستمزد برای قرار دادهای سه ساله کارگری احتماًال به تورم خواهد افزود .عتیقی گفت
سقوط ارزش دالر عالوه بر خسارت زدن به تولید کنندگان نفت به صادرات آمریکایی کمکی نخواهد کرد
چون هزینه نفتی آلمان ٬دیگر کشورهای اروپایی و ژاپن را پایین میآورد و موضع رقابتی آنها با آمریکا را
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تشدید میکند .عتیقی با صدای بلند گفت نمیداند اتفاقات رخ داده در مورد دالر از ”مقاصد سیاسی“
سرچشمه میگیرد یا خیر ٬عتیقی گفت هر چه باشد ”آمریکا قیمت آن را خواهدپرداخت“ چون آمریکا در
مرکز اقتصاد جهانی قرار گرفته و سقوط ارزش دالر نیز بر اقتصاد جهانی لطمه وارد میسازد .آمریکا و
اروپا تنها کاری که کردهانداینست که اعضای بدن را قطع کردهاند تا لباس مناسب آن شود ٬و در این رابطه
منظور از بدن کشورهای تولید کننده مواد خام از قبیل نفت و غیره میباشد .تولیدکنندگان نفت در ازاء
فروش منابع میرای خود چیزی را به دست میآورند که ارزش آن دائمًا رو به کاهش است .عتیقی گفت
سالها است که ـکویت با وزیر خزانهداری پیشین سیمون و دستیارش پارسگی گفتگو میکرده و هم اـکنون با
وزیر بلومنتال گفتگو میکند تا دوستانی در مراتب باال جلب کند تا متوجه شوند که تـولیدکنندگان و
مصرفکنندگان دارای منافع مشترکی هستند ٬لیکن در حال حاضر سیستم پولی خاصی در جهان وجود
ندارد که بتوان به آن متکی شد .در حال حاضر ـگروه  77از سازمان تجارت و بازرگانی سازمان ملل
میخواهد که در امور مالی وارد شود ٬چون ثبات پولی از بین رفته است .وزیر گفت نیروهای مورد نیاز
بسیار است ٬لیکن کشورهای نفتی به آنها نیازی ندارند .آنها دالیل اخالقی به جهان ارائه میکنند ٬لیکن در
ازاء تالشهایشان مطبوعات و تبلیغات سر و صدای زیادی به راه انداخته و ارزی در اختیار آنها قرار
میدهند ٬که دائمًا از اعتبار آن کاسته میشود.
ه  :در اشاره به تمثیلهای عتیقی ٬معاون وزیر ـکوپر گفت ما سعی کردهایم این لباس را به این تن بپوشانیم
ولی نه از طریق قطع عضو .ـکوپر گفت ٬هنگامی که ـکارتر رئیس جمهور شد ٬جهان در یک عقب افتادگی
اقتصادی به سر میبرد ٬قیمت کاالها نیز تحت فشار بود ما احساس کردیم که آمریکا٬آلمان و ژاپن باید
ـکاری انجام دهند و در اجالس لندن در اردیبهشت  1358ما به یک توافق کلی دست یافتیم .ولی تنها
آمریکا بود که از خود عمل نشان داد .اقتصاد خود را گسترش داد البته بنا به دالیل داخلی ولی همین امر
برای جهان و به خصوص کشورهای تولیدکننده مواد اولیه نیز مفید بود .مامیدانستیم که اـگر آلمان و ژاپن
نیز همین کار را انجام ندهند ٬مشکالت پدید خواهد آمد .اـکنون پس از اجالسیه بن ٬ژاپن و آلمان نیز
اقتصاد خود را گسترش خواهندداد و ماامیدواریم که سال  1358بهتر از سال  1357باشد .البته مشکالت
هنوزاز بین نرفته است ٬لیکن اـگراین کار را هم انجام نمیدادیم بیکاری وازدگی یاواپسزدگی وضع جهان
را به وخامت بیشتر میکشید.
و :در اشاره به اظهارات عتیقی در مورد تولید نفت و مسئولیت اخالقی معاون وزیر ـکوپر گفت ما نیز
حس مسئولیت داریم ٬به طور مثال آن رامیتوان در صدور گندم مشاهده کرد و در اـکثر این موارد اینکار با
وجود اعتراض کشاورزان خود ما صورت میگیرد ٬چون آنها از ما میخواهند کمتر تولید کنیم تا قیمت
باالجبار باال برود .به علت همین حس مسئولیت هزاران تن گندم را به کشورهایی چون هند و مصر ارسال
نمودهایم .با تولید بیشتر ما نیز خود را در وضع کشورهای تولید کننده نفت قرار میدهیم عتیقی با لبخندی
ـگفت او کامًال با وجه تشابه به گندم و نفت موافق نیست .لیکن بهتر است این مسئله به جلسه دیگری موکول
شود.
ز :نقطه نظرات مشاور مالی خالد ابوسعود ٬که به مدت + 20سال یکی از شخصیتهای مهم تعیین کننده
قیمت و ترکیب سرمایهـگذاریهای دولت ـکویت بوده است به معاون وزیر ـکوپر گفت حاـکم ـکویت در مورد
دالرشدیدًا نگران شده و شخصًا به آن توجه میکند .ابوسعود گفت به  6میلیارد دالر در آمد نفتی خود کنار
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ـکه سال گذشته ـکویت جهت مخارج وارد گردید .علت نیز این است که حدود نیم و یا دو سوم بودجه در
مقایسه با دالر سیر صعودی یافته است .ابو سعود گفت ٬ـکویت هنوز هم مایل است سرمایهـگذاریهای
درازمدت خود را در آمریکا انجام دهد ٬لیکن دورنمای کوتاه مدت آن نگران کننده است ٬چون نه تنها
افراد بلکه شرکتهای بزرگ نیز در حال دوری جستن از دالر هستند .با تکرار نقطه نظر وزیر نفت ٬ابوسعود
ـگفت جامعه مالی اروپا به این نتیجه رسیده است که آمریکاییها نگران سقوط ارزش دالرنیستند .وی گفت
امیدوار است اقداماتی در جهت تفسیر این نظریه و باال رفتن ارزش دالر صورت پذیرد .در رابطه با
راهحلهای ـکویت در مورد دالر ابوسعود با صراحت گفت ”ما نمیدانیم چه کاری باید انجام دهـیم.
نمیخواهیم دالر را از دست بدهیم و خسارات وارده را بپذیریم ٬ولی برای سرمایهـگذاریهای )عظیم( به چه
نقطهای از جهان روی بیاوریم؟“
5ــقیمت نفت واجالس اوپک درابوظبی .معاون وزیر ـکوپر درمالقات باوزیر نفت گفت ما به اجالس
آتی اوپک در ابوظبی بسیار عالقهمند هستیم.
وی طبق پاراـگراف  6مرجع ج در مورد وضع بازار نفتی در سال  ٬1358تأثیر افزایش قیمت بر تورم
جهانی و بافت شکننده اقتصاد جهان صحبت کرد و گفت بهتر است در زمینه افزایش قیمت نفت در ابوظبی
با میانهروی بسیار عمل شود .علی خلیفه پاسخ داد”:ما آنقدر میانه رو بودهایم که از نظر سیاسی غیر
واقعگرایانه بوده است .اـگر منظور شما 5درصد افزایش قیمت برای تمام سال  58است ما آن رانمیپذیریم.
هر وزیر نفتی که این افزایش محدود را بپذیرد یا ”آـگاه نیست و یا سادهاندیش است“ ”هیچکس تقاضای
عمومی عراقیها را نخواهد پذیرفت .با این وصف ما افزایش کمتر از ده درصد را نخواهیم پذیرفت .حال این
افزایش مرحله به مرحله و یا یکباره صورت گیرد ٬مهم نیست .ما خواستار جبران خسارات وارده بخود در
دو سال گذشته نیستیم.ما به مسئولیتهای خود واقف هستیم ٬ولی در برابر مردم خودمان نیز مسئولیتهابی
داریم .از نظر سیاسی پذیرش افزایش قیمت ناچیز برای ما درست نیست .برای آمریکا نیز این امر درست
نیست ٬چون بر اوضاع داخلی سیاسی کشورهای تولید کننده تأثیر منفی به جای خواهد گذاشت “.معاون
وزیر ـکوپر در خاتمه گفت وی به مسائل سیاسی و غیره واقف است ٬لیکن امیدوار است که وزیر در رابطه با
قیمت نفت خود داری بیشتری اعمال نماید.
6ـ وزرا تغییر مقررات مالیاتی را به تولید نفت ارتباط میدهند در تمام طول این دیدار بررسی مجدد
پیشنهادی مقررات مالیاتی به منظور پوشش سرمایه گذاری دولتی خارجی در آمریکا توسط اداره مالیات
داخلی )بخش  (892که در مرجع ب گزارش شد موضوع اصلی بحث بود .وزیر دارایی و وزیر نفت هر دو
به تفصیل در این مورد سخن گفته و اعالم داشتند که تجدید نظر در مورد مقررات بخش  892که ممکن
است موجب رویگردانی ـکویت از سرمایهـگذاری در آمریکا شود ٬کاهش تولید نفت ـکویت را نیز به دنبال
خواهد داشت .وزیر نفت گفت وی امیدوار است که ما جو جدیدی را که در نتیجه مقررات جدید مالیاتی
خود در رابطه با سرمایه ـکویت در آمریکا به وجودمیآوریم ٬درک کرده باشیم .به خاطر کاهش تولید نفت
در ایران ٬تعدادی از مشتریان بزرگ به وی مراجعه کرده و خواستار انعقاد قرارداد خرید نفت قابل مالحظه
در درازمدت شدهاند )مرجع د( .علی خلیفه گفت تجدیدنظر مـقررات مـالیاتی در آمـریکا در زمـینه
سرمایهـگذاریهای دولتهای بیگانه )بخش  (892برای شورای وزیران این توهم را به وجود آورده است که
به علت بسته شدن راههای سرمایهـگذاری انگیزهای نیز برای تولید بیشتر نباید وجود داشته باشد .وزیران
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نفت کشورهای تولیدکننده نفت مازاد اوپک در صورتیکه متوجه شوند موانعی بر سر راه سرمایهـگذاریها
قرار داده شده ٬تحت فشار قرار گرفته و مجبور به محدود کردن تولید نفت خواهند شد .علی خلیفه در
خاتمه گفت ”پیام من اینست که این موضوع را برای مدتی کنار بگذارید ٬زمان کنونی برای مطرح شدن آن
مناسب نیست )بخش .“(892
7ـ وزیر دارایی عتیقی نیز به نحوی که گویا قبًال هماهنگ شده بود نگرانیهای علی خلیفه را منعکس
ساخت و گفت دراین اندیشه است که آیا ممکن است تغییرشگفت آور نحوه برخورد باسرمایهـگذاریهای
دولتهای خارجی دارای ”انگیزه سیاسی“ باشد ٬که البته این انگیزه سیاسی از طرف وزارت خارجه پدید
نیامده ٬بلکه عامل آن ممکن است گروههای ناشناخته دیگری باشند .عتیقی با تأـکید گفت که این مسئله
بسیار حساس است ٬چون تولید نفت و سرمایهـگذاری با یکدیگر ارتباط دارند .ابو سعود نیز همین نگرانی
خاص دولت ـکویت را منعکس ساخت ٬جزئیات گفتگو در مورد بخش  892و ابراز اطمینانهای معاون
وزیر ـکوپر در هماهنگی با مرجع الف در پاسخ به دولت ـکویت در تلگرام جداـگانه گزارش خواهد شد٬چون
موضوع از ماهیت فنی برخوردار است.
 8ـ مذاـکرات شمال و جنوب .در پاسخ به سؤال وزیر عقیقی ٬معاون وزیر ـکوپر نظریات ما را در مورد
مذاـکرات شمال و جنوب به شرح زیر مطرح ساخت:
الف :صندوق مشترک ما در وضعی قرار گرفتهایم که میتوانیم یک جهش روانی انجام دهیم و در آن
موقع یعنی حدود دو هفته دیگر اجالس مذاـکراتی تشکیل خواهد شد .گفتگوهای ما با کشورهای صنعتی و
ـکوریا سرپرست اونکتاد سازمان ملل نشان داده است که ما دارای وضع مورد بحث پیرامون عناصر اصلی
صندوق مشترک هستیم .در صورتی که ـگروه  77انعطافپذیر باشد ما خواهیم توانست مشخصات مهم
صندوق مشترک را طرح ریزی نماییم .ـگروه  77این صندوق را عالوه بر اهمیت نهفته در صالحیت غریزی
وسیلههای سمبلیک میداند .بعضی از کشورهای ـگروه  77میل دارنداین گفتگواز بین برود و برای گروهی
متشکل از  120کشور برگزاری مذاـکرات به طرز انعطافپذیر دشوار است .معاون وزیر ـکوپر از عتیقی
تقاضا کرد که ـکویت بااستفاده ازحسن نیت وشهرت خویش میزان انعطافپذیری در ـگروه  77را باال ببرد.
ب :سازمان گسترش تجارت و بازرگانی سازمان ملل.اجالسیههایی که در آن مسائل شمال وجنوب
مطرح شده عبارتند از اجالس ـکلمبو در اواخر دیماه ٬اجالس ـگروه  77در بهمن ماه و اجالس سازمان
ـگسترش تجارت بازرگانی سازمان ملی دراردیبهشت ماه  .1358معاون وزیر از ـکویت خواست که نقش
میانهرو و سازماندهی راایفا کرده و مانع بروزمواضع سخت و منبعث ازاصول ایدئولوژیک توسط بعضی از
اعضای ـگروه  77شود .وی گفت برداشت ما این است که بعضی از کشورها میل دارند در اجالس آتی
سازمان گسترش تجارت و عمران سازمان ملل در مانیل مسائل پولی بینالمللی را مطرح سازند ٬ولی وارد
ـکردن این مسائل در برنامه کار این سازمان در آینده اشتباه است چون )الف (این امرسبب به انحراف کشیده
شدن منابعی است که این سازمان در برنامههای جاری خود به خاطر حفظ آنها با مشکالتی دست به
ـگریبان شده است) ٬ب( توجه صندوق بینالمللی پول و وزیران دارایی جهان را منحرف خواهد کرد ٬چون
سازمان گسترش تجارت و بازرگانی سازمان ملل یک سکوی طبیعی برای منعکس شدن مسائل پول
بینالمللی نیست ٬معاون وزیر ـکوپرپیشنهاد کرد که بهتراست ـکویت قبل از اجالس آتی ـکلمبو در 14دیماه
این مسئله را مطرح نماید.
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ج :کمیته همگانی ) ٬(WHOLEدر مورد شرایط اصـلی مـوضوع مـورد اشـاره در شـهریور مـاه
”مشاجرهای“ در گرفت ٬ولی گویا این وضع خاتمه یافته است .لیکن امیدواریم که در دیماه با آغـاز
مذاـکرات بتوانیم مانند زمان حال به مسائل مهم بپردازیم.
د :نحوه برخورد .هنوز هم بین آمریکا و ـگروه  77اختالفات فاحشی وجود دارد ٬لیکـن هـنگام
ـگردهمایی این اختالفات آنقدر نیز تند نخواهد بود ٬چون نظرات اصلی مان آنقدر نیز متفاوت نیستند.
9ـ در اظهار نظر پیرامون سخنان معاون وزیر ٬عتیقی گفت البته مذاـکرات شمال وجنوب مسائل منطقی
را در نظر میگیرد که بعضی در حیطه اختیارات آن بوده و بعضی نه .با این وصف وی اعالم داشت” .من به
مذاـکرات شمال و جنوب به هیچوجه اعتقاد ندارم و هرگز به مذاـکرات اعراب و اروپاییها نیز اعتقادی
نداشتهام ٬چون فاقد محتوا است ...البته در رابطه با انتقال تکنولوژی ٬چون من قادر نیستم طرز فکـر
آمریکایی را به کله آفریقاییها و یا اعراب فرو کنم .اـگر من طالب تکنولوژی و انتقال آن هستم باید هزینه
مطالعه راپرداخته و به تحقیق بپردازم .من قادر نیستم طرز فکر خود را به شما تلقین کنم انتقال تکنولوژی
یک شعار احمقانه است“ عتیقی گفت تالش برای رسیدن به یک توافق منطقی ”پیرامون انتقال تکنولوژی“
یک عمل بیهوده و بی معنی است ٬چون در این مورد دو کشور به سختی میتوانند به توافق برسند تا چه
رسد به دو گروه از کشورها.
10ـ صندوق مشترک .عتیقی گفت که در مورد صندوق مشترک انتقادات بسیاری را میتواند مطرح
ـکند ٬لیکن ـکویت قادر نیست به ـگروه  77بگوید که از آنها حمایت نمیکند .وی فکر میکند که هیچ یک از
پروژههای همکاری آمریکا و یا ـگروه  77موفق نخواهد شد.
11ـ معاون وزیر ـکوپر گفت در رابطه باانتقال تکنولوژی باوزیر کامًال هم عقیده است.یعنی او نیزمعتقد
است که معنی آن ساخت توان بشری به منظور ایجاد علم جدید است .وی امیدوار است که کنفرانس
تابستان آتی علم ٬تکنولوژی و عمران بینالمللی به این نکته مهم پی ببرد .چون مهمترین مسئله باید
آموزش و پرورش باشد و بس .وی گفت که به نظرات بدبینانه وزیر در مورد صندوق مشترک عالقهمند
است .البته ما به ارزشهایی در وجود آن پی بردهایم .ولی جهان را نجات نخواهد بخشید ٬فقط بهبود معتدل
را پدید خواهد آورد.
عتیقی گفت البته به نحو معتدل کار خود را آغاز خواهد کرد و پس از آن به صورت سازمان ملل در
خواهد آمد .معاون وزیر ـکوپر گفت وی در نظردارد از همین تغییر عملکرداجتناب ورزد .وی گفت امیدوار
است ـکویت در کنفرانس نظریات خود را مطرح سازد .وزیر گفت وی در نظر دارد از طریق دبیر اوپک
همین عمل را انجام دهد .معاون وزیر ـکوپر گفت بهتر است در مذاـکرات قدری واقعگرابی راه داده شود .وی
ـگفت همانند وزیر معتقد است که در مذاـکرات یک کشور با کشور دیگر مشکالتی کافی وجود دارد ٬لیکن
وی گفت ما در جهانی با 150ـکشور زندگی میکنیم و علیرغم مشکالت باید مسائل جهانی را به طور
جهانی حل نماییم.
12ـ در گفتگوی وسیعی در مورد سیاست کمکی ٬مدیر کل صندوق ـکویت عبدالطیف الحماد گفت
آمریکا باید مالحظات سیاسی را پایه و اساس کمکهای خود قرار ندهد ٬بلکه بخشی از کمکهای خود را به
بخش عمرانی اختصاص دهد .وی گفت بیم از آن دارد که عدم حمایت کافی در قبال بانک توسعه جهانی
سبب کاهش مازاد کمک اوپک گردد و اساس نیازهای بشری که کمکهای آمریکا بر آن استوار است جنبه
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ابهامآمیزی پیدا کرده است .معاون وزیر ـکوپر در پاسخ گفت الیحه کمکی اخیر نشانگر افزایش قابل
مالحظه کمکهای آمریکاست ٬به عنوان یک کشور دموکراتـیک مـا بـاید پـاسخگوی نـقطه نـظرات
مالیاتپردازانی باشیم که به پیدایش کمکهای خارجی کمک کردهاند تا موضع مردمی و توأم با حمایتمان
حفظ گردد .کمک دهندگان اوپک نباید عملکرد آمریکا در بانک توسعه جهانی را این گونه بنگرند ٬چون
مردم بار دیگر خواهان انعقاد قراردادهای دو جانبه کمکی شدهاند .مهمترین رویداد سـطح کـمکهای
آمریکاست که در سال گذشته افزایش قابل مالحظهای یافت .معاون وزیر گفت کشورهای مختلف ترجیح
میدهند .سیاست کمکی مخصوص به خود را سازماندهی کنند و مهمترین مسئله افزایش کلی کمک است
و نه حمایت همگانی از یک هدف.
مائسترون

سند شماره )(13

طبقهبندی :خیلی محرمانه
تاریخ 23 :آبان 1357
به :سفارت آمریکا در ـکویت ٬با اولویت
از :وزارت امور خارجه در واشنگتن دی ـ سی
موضوع :وزیر نفت ـکویت با معاون وزیر ـکوپر مالقات میکند
1ـ شیخ علی خلیفه الصباح وزیر نفت ـکویت در تاریخ  22آبان قبل از مالقات با وزیران بلومنتال و
شلزینگر با ـکوپر معاون وزیر در اموراقتصادی مالقات نمود .وزیر نفت و ـکوپر به گفتگوهای اخیر خود در
ـکویت )تلگرام جداـگانه( اشاره کرده و اظهار داشتند که مایلند مذاـکرات صریح آغاز شده بین مقامات
اقتصادی دو کشور ـکویت و آمریکا ادامه یابد.
2ـ در پاسخ به پرس و جوی وزیر نفت در مورد اوضاع ایران ٬ـکوپر گفت که ظاهرًا اوضاع کلی رو به
بهبود است .سطح تولید در  21آبان معادل  2/6میلیون بشکه در روز شده بود و این امیدواری هست که
سطح تولید در تاریخ  22آبان ماه به  3میلیون بشکه در روز برسد .ناظران قسمتها کار خود را آغاز
ـکردهاند ٬و کارگران نیز به تعداد زیاد در حال مراجعت به سرکارهای خود هستند٬تنها کارکنان اداری
بسیاری به اعتصابات خودادامه دادهاند ٬جزیره خارک هنوز عملیات خود را آغاز نکرده است دولت ایران
در قبال اعتصاب کنندگان دست به اقدامات شدیدی زده است .و اعالم کرده است که آنها یا باید به سر
ـکارهای خود برگردند و یا اخراج شوند .و در صورت اخراج مساـکن شرکتی آنها نیز فورًا پس گرفته
خواهد شد.
3ـ وزیر نفت گفت که نظم و قانون هرچه زودتر باید اعاده گردد و به نظر وی در رابطه بااقدامات اخیر
شاه راه چاره دیگری وجود نداشته است و چون اوضاع بخش نفتی تابع ”عملکرد“ اوضاع کلی ایران است
تا زمانیکه صلح و قانون اعاده نشده تولید به سطح عادی خود برنخواهد گشت.
4ـ ـکوپر یاد آورد شد که در سفراخیر خود به ـکویت مسئله ازدیاد سطح تولید مطرح شده بود وی گفت
اـگر اوضاع کنونی در ایران تا چند هفته دیگر ادامه یابد ممکن است از کویتیها خواسته شود که سطح تولید
خود را باال ببرند .علی خلیفه گفت که به وی اطالع داده شده است که در نتیجه اعتصاب ایرانیها معادل سه
تا چهار روز تولید از دست رفته است .این وضع چندان جدی نیست ولی سال بعد باید از طریق افزایش
تولید جبران گردد ٬تا عالوه بر جبران این کاهش تولید باال رفتن میزان تقاضا نیز در نظر گرفته شود .ـکوپر
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ـگفت که عربستان سعودی در چند روز گذشته سطح تولید خود را بیش از سطح تولید ”عادی“ باال برده
است.
5ــ وزیر نفت با صراحت گفت اـگر آمریکا در نظردارد از ـکویت بخواهد که سطح تولید خود را باال ببرد
”من نیز امیدوارم که مسئله مالیاتی حل شود“ .وی گفت پس از مالقات قبلی با ـکوپر مسئله افزایش تولید
نفتی را با کابینه در میان گذاشته بود ولی آنها به خاطر حل نشدن اختالفات مالیاتی خود با آمریکا از این
پیشنهاد ”استقبال چندانی“ به عمل نیاورده بودند .علی خلیفه گفت امیدوار است که وزیر بلومنتال در سفر
آتی خود بتواند دراین رابطه به دولت ـکویت احساس اطمینان ببخشد .وزیر گفت که تا آنجا که میدانداداره
مالیات داخلی آمریکا ”مستقًال“ عمل میکند لیکن وی گفت امیدوار است که دولت آمریکا متوجه شود که
این مسئله برای دولت متبوع وی حائز اهمیت بسیار است.
6ـ ـکوپر از گفتگوی طوالنی خود با وزیر دارایی ـکویت عتیقی پیرامون همین موضوع یاد کرد)مسئله
مقررات پیشنهادی اداره مالیات داخلی در مورد بخش  892مجموعه قوانین مالیاتی( .وی گـفت کـه
پیشنویس پیشنهادی مقررات انتشار یافته و قرار است در اواخر ژانویه جلسات پرسش و پاسخ عمومی
در مورد آنها برگزار گردد .وی گفت در در این رابطه وزیر بلومنتال صاحب نـظرترین فـرد در دولت
آمریکاست و نیز قطعًا مایل است از نظرات دولت ـکویت مطلع گردد.
7ـ علی خلیفه بحث را به وضع دالر کشانید .ـکوپر گفت که نرخ و ارزش دالر در چند روز گذشته ثابت
مانده و دولت آمریکا امیدوار است که این وضع ادامه یابد .بازارها با حدودی نوسان پیدا کردهانـد و
سودجوئی و تغییر پذیری بسیاری وجود داشته است لیکن به طور کلی بنیاد گرایان اقتصاد آمریکا درست
میاندیشند و ترکیبی از این واقعیت و برنامه جدیدمیتواند محیطی راپدید آورد که در آن دالر ثابت مانده
و در بازار جهانی وضع بهتری پیدا کند.
8ــ وزیر گفت که او بیش از گذشته ”امیدوار است“ و بانکداران لندن هنگام مشورت با وی گفتهاند که
ماههای ژانویه و فوریه واقعیترین دوان آزمایش برای دالر بحساب میآیند .بانکداران سرمایهـگذاران
معتقدند که دولت آمریکا در دفاع از دالر اقدامات الزم را به عمل نخواهد آورد و آنها منتظرند که اراده
دولت آمریکا نیز در ماههای ژانویه وفوریه آزمایش خود را پس بدهد .وی معتقد است که مهمترین عوامل
ایجاد فشار علیه دالر مارک و ین خواهند بود.
9ـ در پاسخ به این ـکوپر که چه چیزی میتواند بانکداران سرمایهـگذاران را نسبت به دفاع از دالر
توسط دولت آمریکا متقاعد سازد علی خلیفه با خـنده گـفت نشـنیدن خـبرهای خـوب بـرای آنـها
متقاعدکنندهتر است که ـکوپر گفت خزانهداری آمریکا آماده است تا با تمام مشکالت موجود در بازار پولی
دست و پنجه نرم کند.
10ـ علی خلیفه در مورد استراتژی ضد تورم خواستار دریافت اطالعات بیشتری شد.ـکوپر گفت
ـکه استراتژی ضد تورمی دولت آمریکا هم اـکنون اعالم شده و یادآور شد که دولت آمریکا با مؤثرترین
روشها این شکاف را پر کرده است .برخالف ادعای مطبوعات این برنامه بسیار مهم است و از برش خاصی
برخوردار میباشد و این برش به خصوص در رابطه با بند و سازش و مصالحه قابلیت کاربرددارد و زیر در
مورد میزان تأثیر این بند و حوزه اقتصادی تحت کنترل دولت آمریکا سؤال کرد .ـکوپر پاسخ داد که بخش
عظیمی از اقتصاد آمریکا متشکل است ازخرید کاالها و خدمات وپرداخت صورت حساب توسط دولت
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آمریکا .بسیاری از شرکتهای آمریکایی مستقیمًا تأثیرپذیر نخواهند بود لیکن اـگر شرکتهای بزرگ میزان
قیمتها را برای دیگر کارخانجات تعیین خواهند کرد چند بخش مهم اقتصادی از قبیل آموزش عالی
بانک داری و بیمه هنوز به صورت اتحادیهای در نیامدهاند .این بخشها احتماًال خواستار ارشاد خواهند
شد و احتماًال آنانرا رعایت خواهند نمود.
11ـ علی خلیفه از ـکوپر در مورد عملکرد چند کمیته مشترکی که آمریکا با چند کشور دیگر در طول
چند سال گذشته ایجاد کرده سؤال نمود .ـکوپر گفت که عصر همان روز عازم هند خواهد شد تا سرپرستی
ـکمیسیون مشترک آمریکا و هند را به عهده گیرد .هند اـکنون به این نتیجه رسیده است که بیش از گذشته
مایل به جذب سرمایهـگذاریهای خارجی است لیکن بازرگانان آمریکایی گزارش دادهاند که در سطح
بروکراتیک هند روحیه قبلی هنوز به قوت خود باقی است .ـکوپر گفت که کمیسیونهای مشترک متعدد
الگوها و نتایج مختلطی را به دست دادهاند ٬بعضی از آنها بسیار مفید و بعضی دیگر کم و بیش با حالت
ونس
ـکجدار و مریض عمل میکنند.
سند شماره )(14

طبقهبندی :خیلی محرمانه
تاریخ 25 :آبان 1357
به :وزارت امور خارجه در واشنگتن دی ـ سی
از :سفارت آمریکا در ـکاراـکاس
موضوع :وزیر نفت ـکویت گزارش مربوط به توافق آمریکا و اعراب را در
مورد تعیین قیمت نفت نمیپذیرد
1ـ وزیر نفت ـکویت شیخ علی خلیفه الصباح پس از مطرح شدن سؤال مطبوعات در مورد سفر وزیر
خزانه آمریکا بلومنتال به خاورمیانه گفت امکان مذاـکره کشورهای عربی را با آمریکا و یا هر کشور
دیگری که از اوپک حمایت کند در زمینه ثابت ماندن قیمت نفت نخواهدپذیرفت .وی گفت تصمیم مربوط
به قیمتها تنها توسط اعضای اوپک میتواند اتخاذ شود .علی خلیفه به همراه میزبان خود وزیر انرژی
والنتین هرناندز گفت که در مورد توافق سری آمریکا و عربستان سعودی بر سر قیمتها چیزی نمیداند و
هرناندر گفت اـگراین توافق سری باشد لزومی ندارد که وی درمورد آن چیزی نمیداند و یاحتی درباره آن
ـگفتگو نماید .دو وزیر مزبور در مورد گزارش اخیر مطبوعات مبنی بر اینکه وزیر نفت سعودی یمانی علنًا
ثبات قیمتها را اعالم کرده است اظهار تردید نمودند لیکن از ابراز نظرات خود در این زمینه امـتناع
ورزیدند.
2ـ بنا به گزارش علی خلیفه از نوعی مکانیزم قیمت گزاری که شامل 2تا سه در صد افزایش به نسبت
هر فصل باشد ابراز حمایت کرده و گفته است که این پیشنهاد را در اجالس ماه دسامبر اوپک مطرح خواهد
ـکرد وامیدوار است که دیگر اعضاء نیز آنرا تصویب نمایند .وی نگفت که میزان افزایش مورد نظر ـکویت تا
چه حد است لیکن گفت این افزایش الزم است تا خسارات وارده به کشورهای تولید کننده در نتیجه تورم و
نوسان ارزش دالر جبران گردد .بنقل از وی گفته شده است ”اـگر وزیر بلومنتال دلیلی در توجیه افزایش
قیمت ندارد ما داریم“.
3ـ علی خلیفه ظاهرًا نشان داده است که مطبوعات محلی میتوانند بیش از یمانی به وی دسترسی
داشته باشند و علت آن نیز ظاهرًا تعداد کثیر محافظینی است که یمانی را احاطه کردهاند ولی علی خلیفه
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فاقد آن بوده و شخصیت فردی وی نیز این امر را توجیه میکند و به همین دلیل مطبوعات محلی کویتیها را
بیش از یمانی تحت پوشش خود قرار دادهاند .حمایت گزارش شده وی در مورد افزایش قیمت فصلی در
اینجا مصادف با گزارش حمایت یمانی از افزایش تدریجی قیمتها شده است.
این موضع قطعًا بانقطه نظروزیر هرناندزمطابقت دارد که گفته بود تمرکزاوپک برمسئله قیمت نفت آن
هم دو یا سه بار در سال نتیجهای جز ایجاد تفرقه در سازمان و به تعویق افتادن تصمیمگیریهای الزم
لوئرز
پیرامون مسائل مهم ندارد.
سند شماره )(15

طبقهبندی :خیلی محرمانه
تاریخ 26 :آبان 1357
به :سفارت آمریکا در ـکویت با اولویت
از :وزارت امور خارجه در واشنگتن دی ـ سی
موضوع :گفتگوی وزیر شلزینگر با وزیر علی خلیفه
1ـ خالصه :در مالقات 1/5ـ 1ساعته مورخ  22آبانماه وزیر انرژی شلزینگر و وزیر علی خلیفه
پیرامون اوضاع ایران تصمیمگیری آتی اوپک در مورد قیمت نفت ٬ظرفیت تولیدی اوپک ٬و روابط آژانس
انرژی بینالمللی و اوپک گفتگو کردند .وزیر شلزینگر وزیر نفت ـکویت را در مورد قانون انرژی آمریکا و
امکان دست یابی به نفت در چین و مکزیک توجیه نمود .وی گفت در صورتیکه در اوایل سال  1358به
خاورمیانه سفر نماید حتمًا به ـکویت نیز سفر خواهد کرد چون برنامههای سفر وی به طور قطعی تعیین
نشده است .پایان خالصه.
2ـ گرچه اوضاع اخیر ایران امیدوار کننده است ٬لیکن وزیر شلزینگر در مورد تأثیر رویدادهای ایران
در درازمدت اظهار نگرانی کرد .وی گفت بازگرداندن ثبات به خاورمیانه امری بسیار دشوار خواهد بود٬و
اـگر شاه از این کشور بیرون انداخته شود٬منطقه بمدت ده سال دستخوش بی ثباتی خواهد گردید.
3ـ دو وزیر گفتند که شوروی مسئول اغتشاشات اخیر در ایران نیست ولی ممکن است بخواهد فرصت
را برای بهره برداری مغتنم بشمارد .آنها همچنین معتقدند که خمینی و سنجابی از نظر تشکیالتی مانند
نیروهای افراطی چپگرا در ایران سازمان یافته نیستند .وزیـر شـلزینگر گـفت اوضـاع ایـران بسـیار
دلسردکننده است چون به دنبال رویدادهای اخیر در دو یمن و افغانستان بوقوع پیوسته است .وی گفت
نقطه آشوب بعدی پاـکستان خواهد بود چون ایران قبًال به عنوان دافع مشکالت پاـکستان عمل میکرد.وزیر
خلیفه گفت که تمام کشورهای خاورمیانه و از جمله عراق امیدوارند که شاه بتواند بر بحران مزبور فائق
آید.
4ـ وزیر علی خلیفه گفت به نظر وی وجود یک دولت صادق و توزیع بهتر منابع ثروت کشور بهترین
راهحلهای موجود در درازمدت میباشد .وزیر شلزینگر گفت هدف ”انقالب سفید“ شاه که از طرف
خمینی مورد حمله واقع شده همان توزیع دوباره درآمدها بوده است.
5ــ در رابطه با اجالس قیمت گذاری در ابوظبی ٬خلیفه گفت که وی انتظار داشت که نتیجه نهائی یک
افزایش ”معتدل“ قیمت باشد ) 10تا 15درصد( وی گفت در این زمینه هنوز تصمیمی اتخاذ نشـده و
جوسازی فشرده در مورد آن تا ماه دسامبر آغاز نخواهد شدوی گفت وزرای اوپک دو راه حل احتمالی را
در نظر خواهند گرفت (1) :یک افزایش قیمت برای مدت یکسال ٬و ) (2یک افزایش اولیه ) 5درصد( که
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پس از هر فصل در دو سال آتی بمیزان )3ـ 2درصد( افزایش یابد .در پاسخ به سؤال شلزینگر ٬وی گفت
حتی اـگر ایران به سطح کامل تولیدی برگردد و میزان رشد در کشورهای صنعتی کاهش یابد بازار نفتی
افزایش قیمت فصل را پیشه خود خواهد ساخت طبق پیشبینی وی تقاضا برای نفت اوپک در سال 1358
معادل 23ـ 31/5میلیون بشکه در روز خواهد بود و حال آنکه میزان همین تقاضا در سال  1357معادل
30ـ 29میلیون بشکه در روز بوده است.
6ـ وزیر خلیفه گفت که وی مطمئن است که ظرفیت تولیدی اوپک بسیار کمتر از  38میلیون بشکه در
روز است که قبًال گزارش شده .با استفاده از ـکویت به عنوان نمونه ٬وی گفت ظرفیت اسمی آن  3/8میلیون
بشکه در روز بود لیکن ظرفیت عملی آن بیش از  2/5میلیون بشکه در روز نبوده است .وی گفت درست
است که عربستان سعودی در حال حاضر به خاطر اوضاع ایران بیش از ظرفیت خود تولید میکند ولی
نسبت به سطح تولید کمتر از  8/5میلیون بشکه در روز نیز اعتراضی نخواهد کرد.
7ـ وزیر شلزینگر گفت آژانس انرژی بینالمللی فعالیتهائی را آغاز کرده است تا با انجام گفتگو در
زمانهای کمبود نفت افزایش تولید بین همه به تساوی تقسیم گردد و عالوه بر این نفعی نیز برای اوپک به
همراه داشته باشد .وی گفت آژانس انرژی بینالمللی دیگر یک صحنه متناقض نیست و باید ترتیبی داده
شود تا در همکاری بین تولید کننده و مصرف کننده نقش بهتری را ایفا نماید .وزیر خلیفه گفت بسیاری از
ـکشورهای اوپک از دیر باز با آژانس انرژی بینالمللی مخالف بودهاند.در حال حاضر امکان برگزاری
مذاـکره رسمی بین آژانس انرژی بینالمللی و اوپک امکانپذیر نیست٬لیکن ٬رابطه غیر رسمی خبری در
سطح کارمندی میتواند مفید واقع گردد .طبق اظهار وزیر خلیفه تولید کنندگان و مصرف کنندگان باید در
دو سال آینده )همانگونه که اعضای اوپک در کمیته استراتژیک جدید عمل خواهند کرد( نیازهای و
اولویتهای خود را مشخص کنند و تنها در آن زمان نمایندگان این دو جناح خواهند توانست مذاـکرات
مؤثری را از سر بگیرند .در اینگونه مذاـکرات تنها وزیران ملی کشورها صحبت خواهند کرد و اوپک و
آژانس انرژی بینالمللی نقش ناظر را ایفا خواهند نمود.
 8ـ وزیر شلزینگر به وزیر خلیفه اطمینان داد که برنامه انرژی جدید آمریکا اجرا و بسیار مؤثر واقع
خواهد گردید .وی گفت از مقام خود استفاده خواهد کرد تا در زمینه صنایع از سوخت ذغال سـنگ
بهرهبرداری گردد .شرایط گفتگوی مربوط به قانون تأثیر مهمی در این زمینه بجای خواهد گذاشت.شرایط
قیمت گذاری گاز طبیعی نیز مقادیر مهمی گاز جدید را تأمین خواهد کرد و تا سال  1364میزان واردات
نفتی آمریکا را معادل روزانه یک میلیون بشکه کاهش خواهد داد .در نتیجه مقررات جدید واردات نفتی
آمریکا تا سال  1364در نهایت معادل 3ـ 2/5میلیون بشکه در روز کاهش پیدا خواهد کرد .وزیر گفت
انتظار دارد که سطح واردات نفتی آمریکا در سال  1364حدودًا میلیون بشکه در روز باشد.
9ـ در پاسخ به سؤال وزیر خلیفه ٬وزیر شلزینگر اعتراف کرد که بعضی از مبارزات ضد تورمی دولت
سبب شده است که قیمت نفت دولت سبب شده است که قیمت نفت داخلی در آمریکا معادل قیمتهای جهان
افزایش نیابد .وزیر گفت که وی شدیدًا معتقد است که قیمتها باید افزایش پیدا کند.
10ـ وزیر شلزینگر با وزیر خلیفه در موردچشماندازهای خوب نفتی در چین و مکزیک صحبت کرد.
وی )با یادآور شدن یکی از نشریات سازمان سیا( گفت که کل ذخائر)تثبیت شده و احتمالی( چین معادل
 100میلیارد بشکه است و نیمی از آن در داخل خشکی و نیم دیگر در خارج از خشکی قرار دارد .وی
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ـگفت چین احتماًال از شرکتهای غربی جهت اـکتشاف در این مناطق استفاده خواهد کرد وی گفت چینیها
در مورد میزان درآمدهای حاصله از صادرات نفتی خود در چند سال آینده بسیار خوش بین هستند.
11ـ وزیر شلزینگر گفت میزان ذخائر تثبیت شده مکزیک حدود  60میلیارد بشکه است و در این
ـکشور احتماًال بیش از  100میلیارد بشکه نفت مازاد وجود دارد .وی گفت احتماًال در سال  1364سطح
تولید مکزیک به 5ـ 4میلیون بشکه در روز خواهد رسید که  3میلیون بشکه آن به خارج صادر خواهد
ـگشت.
12ـوزیر شلزینگر گفت که در نظردارد در ماه ژانویه و یا اول بهار آتی به خاورمیانه سفردیگری انجام
ونس
دهد .وی بدعوت وزیر خلیفه جهت سفر مجدد به ـکویت پاسخ مثبت داد.
سند شماره )(16

طبقهبندی :خیلی محرمانه

تاریخ 8 :آذر ماه 1357
محل :اقامتگاه مامور سیاسی
* اطالعات بیوگرافیک
شرکتکنندگان :محمد الرومیحی استاد دانشگاه ـکویت و سردبیر نشریه عرب تایمز ٬پیت رای ساترلند
ـکاردار سفارت آمریکا در ـکویت ٬جمیران ـکلونان مامور سیاسی سفارت آمریکا در ـکویت
موضوع :دانشجویان دانشگاه کویت ٬ایران و ـکویت
مخالفت با خاندان حاـکم در ـکویت ٬محافظهـکاری اسالمی شیعیان
سابقه
)سابقه خیلی محرمانه( در جریان ضیافتی که از سوی سفیر آمریکا بـه افـتخار بـلومنتال وزیـر
خزانهداری و اعضای هیئت نمایندگی او ترتیب داده شده بود رومیحی به وزیر خزانهداری آمریکا گفت که
او نباید با اشخاص شرکت کننده دراین ضیافت صحبت کند و اـگر اوواقعًامیخواهد بداند که درـکویت چه
میگذرد و ظرف چند سال آینده چه کسی به مسند قدرت خواهد رسید باید در جای دیگری به جستجو
بپردازد .ما به دنبال این اشارات رومیحی را به صرف ناهاردعوت کردیم .درجریان بحث سه ساعته در این
مالقات مطالب ذیل مورد بحث قرار گرفت) .طبقه بندی نشده (رومیحی که در دانشگاه تدریس میکند به
ما گفت که اوقسمتهای اولیه بامداد را به تدریس کالسها اختصاص داده و سپس روز را به کارهای خویش
در شهر میپردازد ولی مجبور نیست تعداد مشخصی از ساعات را در اداره روزنامه خویش بگذراند و
نظارت دقیق در این روز نامه از طرف دیگران اعمال میشود .این رژیم به رومیحی وقت میدهد تا درباره
جامعه ـکویت و نقایض آن به مطالعه بپردازد.
دانشجویان دانشگاه کویت
)طبقهبندی نشده( رومیحی گفت که تعدادی از دانشجویان به علت افزایش سریع هـزینه زنـدگی
دستخوش دشواریهایی هستند .البته حکومت ـکویت تحصیالت رایگان فراهم میکند ولی دانشجویان تا
آنجایی که مربوط به غذا و مسکن باشد تقریبًا استقالل عمل دارند .اـکثریت دانشجویان برای امرار معاش
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ـکارهای موقتی به دست میگیرند .چون بسیاری از آمریکاییها نیز در زندگی دانشجویی با اینگونه
مشکالت دست به گریبان هستند فکر نمیکنیم این عوامل آشوبانگیز باشد.
رومیحی این موضوع را پذیرفت ولی خاطرنشان ساخت که عامل مهم برای دانشـجویان ظـهور
دشواریها در مقایسه با چیزهای دیگراست .با توجه به وجودثروتمندان و اشخاص مرفهالحال یک عده از
دانشجویان خود را فقیر تلقی میکنند.
عالوه بر این بعضی از اعضای ثروتمند طبقه دانشجوئی سبب تحمیل فشارهای اجتماعی بر دیگر
دانشجویان میشوند.دانشجویان مؤنث هر سه روزیکبار با لباس مدرن به دانشگاه میآیند ولی بیشتر آنها
دست به چنین کاری نمیزنند .بیشتر اشخاصی که نمیتوانند در مسابقه لباس پوشی شرکت کنند متوسل به
لباس مخصوص زنان ـکویت میشوند که آن هم چادر و غیره است.
)خیلی محرمانه( ساترلند یاد آور شد که توفیق فرح مطالعاتی انجام داده است که به موجب آن چنین
نتیجهـگیری میشود که دانشجویان کویتی مذهب را مقدمتر از هر نوع وفاداری از جمله وفاداری بـه
خانواده و کشور و نژاد خود میدانند )این مطالعه قرار است در شماره دسامبر  1978مجله روانشناسی
اجتماعی ساترلند منتشر شود( رومیحی گفت که دانشجویان نسبت به اسالم عالقه بیشتری نشان میدهند
و این کار به عنوان پوشش در رابطه با شورش بشمار میرود در این رابطه رومیحی به مسئله سهیم شده در
قدرت پرداخت .خانواده حاـکمه به این موضوع عالقه چندانی نشان نمیدهد و دانشجویان نیز بهمین
خاطر و نیز به خاطر فقر نسبی خود از آنها منزجر هستند .و برای از میان برداشتن این تنفر نیز راه حلی
مرسوم یا فرمول بندی شده وجود ندارد.چون سازمان دانشجویی حائز اهمیتی وجود ندارد مطبوعات
سانسور میشوند .و مجلس شورای ملی نیز منحل شده است .در غیاب همین پیوسته و با مطرح کردن این
تقاضا که دولت باید دارای رفتاری اسالمی باشد به منعکس ساختن نارضایتیهای خود میپردازند.
)خیلی محرمانه( ایران و ـکویت
)خیلی محرمانه( حوادث ایران موضوع اصلی مکالمات است .رومیحی معتقد است که حوادث ایران
برای ـکویت زیان آور است و اینکه تاریخ بنحو دقیق در اینجا تکرار نخواهد شد ولی بعضی از ناتوانیهای
رژیم در ایران در این کشور نیز بچشم میخورد.
)خیلی محرمانه( مخالفت با خاندان حکومتی در ـکویت
)خیلی محرمانه(او به فساد اشاره کرد .رومیحی گفت شاه درعنفوان عمر خود قرارگرفته نفوذ و اعتبار
او در نتیجه فساد آنهایی که در اطرافش قرار گرفتهاند و شاه نسبت به آنها اطمینان دارد کاهش یافته است.
و من این امور را در مقاله اخیر خود در روزنامه السیاسه مطرح کردهام .رومیحی آنگاه گفت :در زمان
ـگذشته حکمرانهای ـکویت و خانواده آنها در برابر اتهامات فساد آسیبپذیر نبودهاند .خانواده صباح از
هرگونه فعالیت بازرگانی بدوربودهاند ولی دراواسط دهه 1960این خانواده وارد امور بازرگانی و مالی به
مقیاس بزرگی شد .به لحاظ سنتی شیخ یک قبیله عرب برای اینکه بتواند بی طرف باقی بماند مستقیمًا در
ـکارهای بازرگانی قبیله وارد نمیشدند.
شیخ یک قبیله عرب بیشتر بر روی اعضای قبیله برای امرار معاش خود تکیه میکند و اینکار را
اعضای قبیله تا زمانیکه شایستگی آنرا داشته باشد انجام میدهند ٬خانواده صباح از لحاظ سنت این نقش
را در ـکویت داشتهاند و حتی هنگامی که جامعه ـکویت از یک ماهیت قبیلهای به یک جامعه مختلط

اسناد النه جاسوسی آمریکا

 736

بازرگانی و بیابانی تبدیل گردید نیز ادامه یافت .هنگامی که در زمانهای گذشته مردان خانواده بزرگ
بازرگانی و رؤسای ماهیگیران برای مدت چندمین ماه دور میشدند خانواده صباح درـکویت باقی میماند
تا از شهر و رفاه زنان آنها مواظبت کنند ٬به طور خالصه آنها سمت محافظ را داشتند ولی اـکنون خانواده
صباح این سنت را ترک کرده است و مردم آغاز به گفتن این امر میکنند که آنها دعاوی شیوخیت همچنین
خود را در ادعای حاـکمیت از دست دادهاند.
رومیحی همچنین به نارضایتی خانوادههای بازرگانان ثروتمند اشاره کرد و گفت از اینکه خانواده
صباح وارد فعالیتهای بازرگانی شدهاند و سودی را که باید به جیب بازرگانان برود نصیب خود میسازند
بسیار ناراحت شدهاند.
)خیلی محرمانه( ـکلونان گفت که کویتیها به او اطمینان دادهاند که ـکویت به سرنوشت ایران دچار
نخواهد شدزیراتوجه ـکویت بیشترمعطوف رفاه همه مردم ـکویت است .ضمن پرورش این اصل که مااخیرًا
از رئیس ستاد نیروهای مسلح ـکویت شنیدهایم ـکلونان توضیح داد برنامههای وسیع رفاهی اجتماعی در
ـکویت امکان عدم رضایت را که در میان طبقه متوسط ایران بروز کرده نفی میکند زیرا طبقه متوسط ایران
دستخوش تورم بود و فقیران ایران از فرآیند نوسازی جامعه محروم بودند رومیحی این چنین اندیشهها را
بی اعتبارتلقی کرد و گفت که حتی به یک دلیل میتوان گفت که نیمی ازجمعیت ـکویت غیرکویتی هاهستند
و آنها سودهای اجتماعی کمتری نصیبشان میشود و در قبال انجام همان کارهایی که کویتیها در کنار آنها
انجام میدهند پول کمتری میگیرند.
)خیلی محرمانه( محافظه کاری مسلمانان
)خیلی محرمانه( اظهار نظرهای حاد رومیحی در باره نواقص برنامههای رفاه اجتماعی مفصل ـکویت
نیست بلکه در باره نواقص و عیوب رهبران آن است .رومیحی عالوه بر فساد به سالوسی اشاره کرد .وضع
قوانین دقیقتر و شدیدتر طبق سنتهای اسالم در موضعگیری طعنآمیز کویتیهای وابسته به دستگاه قدرت
اثری نخواهد داشت او نمونههایی از قبیل منع مشروبات الکلی و تواضع در لباسهای شنا که هر دو اخیرًا
برقرار شده است و پیشنهاد اجرای قوانین شرعی در مجازات جنایتکاران که در قانون جدید جزا عنوان
شده است ذـکر کرد .رومیحی انتقادهای عمومی را درباره این تدبیر پیشنهاد شده منعکس کرد و گفت که
احتمال دارد که بر طبق معیار دوگانه یعنی مناسب نبودن آن در دنیای کنونی و فقدان پژوهش کافی و
روانشناسانه درباره علل افزایش جنایت که در توجیه قانون جزای جدید از سوی طرفداران آن ذـکر شده
است به مورد اجرا گذاشته شود.
)خیلی محرمانه( رومیحی پیشگوئی کرد که پس از پایان همه بحثها و استداللهائی که در مطبوعات
منعکس شد و سرو صداهائی که در محافل مختلف به وجود آمد حکومت این قانون جزا را بدون تغییرات
مهم به مرحله اجرا خواهد گذارد همان طوری که در تابستان گذشته راجع به قانون اجاره رفتار کرده بود.
او گفت که حکومت ـکویت باتوجه به اینکه فاقد پارلمان و نهادهای دیگر قابل اعتماد برای اندازهـگیری نظر
مردم است قادر خواهد بود بود مدعی شود که عموم مردم از این تدابیر پشتیبانی میکند و اظـهارات
برگزیدهای از مردم را در جراید منعکس خواهد کرد.
)خیلی محرمانه( در حالی که ریاـکاری وداشتن تضاد قانون اجرای جدید بااوضاع زمان ناراحتکننده
است رومیحی بیشتر از این نگران است که فشارهای مذهبی محافظه کارانه از کنترل حکومت خارج شود.
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همانطوری که در ایران اتفاق افتاده است اینگونه فشارها در بسیاری از موارد ناشی از یک عکسالعمل
عاطفی است تا اینکه بر اساس یک عمل معقول و منطقی در دنیای کنونی باشد .خطر واقعی در همه این
موارد ناشی از ناتوانی دستگاه رهبری در مشاهده صحیح اوضاعی است که احیای محافظه کاری مذهبی
به آن منجر خواهد شد .رومیحی سپس پرسید ”بعد چه خواهد شد“ .پس از قانون جزاء ما ممکن است
شاهد اجرای اصل زکات )مالیات اسالمی( باشیم و آنگاه چرا شاهد منع بیمه و اخذ بهره نباشیم؟ زیرا
ـکویت که قصد دارد هر چه بیشتر به چنین درآمدهایی به عنوان یک منبع بزرگ ملی اتکا داشته باشد یک
چنین پیشنهادی برای آن مضحک خواهد بود .عالوه بر این اجرای کامل قوانین اسالمی مشـروعیت
حکمروایی خانواده صباح را مورد تعارض قرار خواهد داد زیرا به هر ترتیب این خاندان هیچگونه ادعائی
به اینکه از شجره خلفاء باشند ندارند.
)خیلی محرمانه( شیعیان
ـکلونان درباره شیعیان پرسید .رومیحی در این باره ظاهرًا اطالع چندانی نداشت ولی این نکات را
متذکر شد .در ـکویت ائمه شیعه مهم وجود ندارند .بعضی از شیعیان اوراقی پخش کردهاند .من بعضی از آنها
را دیدهام در این اوراق از شاه و همچنین از امیر ـکویت انتقاداتی شده است.
)خیلی محرمانه( اظهار نظر
)خیلی محرمانه( علیرغم اشارات وسوسهانگیز رومیحی به بلومنتال وزیر خزانهداری آمریکا او بهیچ
وجه به صراحت نگفت که به عقیده او چه کسی ظرف چند سال آینده بر ـکویت حکومت خواهد کرد.
)خیلی محرمانه( اطالعات بیوگرافیک
)خیلی محرمانه( رومیحی گفت که او نزد مقامات چندان محبوبیتی ندارد و نمونههایی در اینباره ذـکر
ـکرد .مثًال اینکه در پایان تابستان پس از بازگشت از لندن مقامات گذرنامه او را از او گرفته و در لندن او
اظهاراتی کرده بود که چندان باب پسند حکومت ـکویت نبوده است .همچنین او از سمت سردبیری نشریه
”مطالعات خلیج و شبه جزیره عربستان“ـکه یک نشریه سه ماهه علمی است معزول شدهاست.
سند شماره )(17

طبقهبندی :خیلی محرمانه
بتاریخ 20 :آذرماه 1357
به :وزارت امور خارجه در واشنگتن دی ـ سی
از :سفارت آمریکا در ـکویت
موضوع :پیگیری دیدار بلومنتال وزیر خزانهداری از خاورمیانه
1ـ )تمامی متن خیلی محرمانه است( خالصه .در تاریخ  11دسامبر در جریان مالقات با وزیر نفت
ـکویت قبل از عزیمت او به ابوظبی برای شرکت دراجالسهای سازمان کشورهای عربی صادر کننده نفت و
اوپک )سازمان کشورهای صادر کننده نفت( من به مسائلی که از سوی بلومنتال وزیر خزانهداری در
جریان دیدار اواز ـکویت در21و22نوامبر درباره تصمیمات مربوط به قیمت گذاری آتی اوپک مطرح شده
بود اشاره کردم .وزیر نفت ـکویت خاطرنشان ساخت که او با موضع بلومنتال مخالف است و اظهار داشت
ـکه کوتاهی در افزایش قیمت نفت هم برای ایاالت متحده و هم برای منافع ـکویت در رابطه با تالش برای
دست یابی به منابع جایگزین انرژی ٬زیان آور خواهد بود .او با افزایش اعتدالی قیمت موافق بود بدون
اینکه درصد آن را معین کند ولی تأـکید کرد که هدف او به عنوان رئیس ادواری اوپک در سال جاری این
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است که وحدت اوپک را در جریان اجتماع اوپک حفظ کند .بنابراین او قصد دارد تا به یک ”سازش
معقول“ و موردقبول همه اعضاءاوپک برسد.وزیر نفت ـکویت گفت انتظار ندارد که مسئله ارزهای رایج در
این اجالسیه مورد بحث قرار گیرد و گفت امیدوار است که از بررسی تفصیلی این موضوع اجتناب شود.
پایان خالصه.
2ـ من نتوانستم با شیخ علی خلیفه الصباح وزیر نفت ـکویت تا قبل از  11دسامبر مالقات کنم زیرااو در
تاریخ  10دسامبر در جلسات منظم کابینه شرکت میکرد .هنگامی که من با او مالقات کردم او دستورات
نهائی را از امیر ـکویت قبل از عزیمت به ابوظبی در عصر همانروز دریافت کرده بود .او قرار است ابتدا در
اجتماع وزرای نفت آ٬اوپک که روز  12دسامبرتشکیل میشود شرکت کند و سپس برای شرکت در جلسه
اوپک در  16دسامبر در ابوظبی بماند.
3ـ من بحث را با وزیر نفت ـکویت با اشاره به این موضوع که او روزپرمشغلهای را به خاطر مالقات با
بلومنتال و شلزینگر وزیران خزانهداری و انرژی آمریکا و ـکوپر معاون وزیر در تاریخ  11نوامبر هنگام
دیدار از واشنگتن داشته است آغاز کردم .او گفت که با شلزینگر و ـکوپر تبادل نظرهای مفیدی انجام داده
است ولی مالقات او با بلومنتال اندکی ”متشنج“ بوده است) .در حالی که من گزارشهائی از مالقات با
شلزینگر و ـکوپر دریافت کرده بودم متأسفانه علیرغم تقاضای من در این باره ازوزیر خزانهداری هیچگونه
اطالعی به دست نیاوردم( علی خلیفه اظهار داشت که دو گزارش که از سوی وزیر خزانهداری آمریکا به
العتیقی وزیر دارایی ـکویت داده شده فاقد تخصص مالی الزم در ـکویت بوده است.
4ـ به دنبال این فتح باب که چندان رضایت بخش نبود من به وزیر نفت ـکویت گفتم که من نمیخواهم
نکاتی را که بلومنتال وزیر خزانهداری در جریان دیدار خود از ـکویت مطرح کرد مورد بررسی قرار دهم
زیرا او درباره این موضوع آشنایی کامل دارد ولی من میخواهم چیزی را که بعقیده من یک واقعیت ساده و
غیر قابل تعارض است تأـکید کنم و آن این است که هرگونه افزایشی درقیمت نفت اثرات عمیقًا نامساعد در
اقتصاد جهان خواهد داشت .علی خلیفه تصمیم گرفت حتی در این باره با من مخالفت کند و نظر خود را
مورد تأـکید قرار داد که کوتاهی در افزایش قیمت نفت هم بر منافع آمریکا و هم بر منافع ـکویت ”اثرات
نامساعد“ خواهد داشت .او معتقد بود که بدون یک چنین مشوقی کوششهائی که برای پرورش منابع
جایگزین انرژی به عمل میآیدتشدید نخواهد شد .من در پاسخ به این اظهار استدالل کردم که تکنولوژی
صرفًا به عنوان یک مشوق مالی نباید در نظر گرفته شود.
5ــ در حالی که به مسائل اقتصادی ویژه دیگری پرداختیم من تأـکید کردم که افزایش قابل مالحظه
قیمت نفت اثرات ناـگواری در ارزش دالر خواهد داشت که مایه نگرانی ـکویت خواهد شد چون متکی به
درآمد دالر ناشی از صدور نفت و سرمایه گذاری وسیع آن در ایاالت متحده است .من خاطرنشان ساختم
ـکه این عامل از قرار معلوم از سوی سایر کشورهای خلیج فارس مورد توجه قرار گرفته و این کشورها
درباره باال بردن قیمت نفت نظریات اعتدالی دارند که به نظر ـکویت که معموًال به عنوان یک کشور دارای
روش افراطی در این مورد است مخالف است .من همچنین گفتم که به علت روش علنی خلیفه به عنوان
رئیس ادواری اوپک کانون توجه قرار گیرد.
6ـ ضمن یادآوری این موضوع که ـکویت دارای منافع متقابلی با ایاالت متحده چه در زمینه روابط
دوجانبه و چه در سطح جهانی میباشد گفتم امیدمیرود که این مالحظات هنگام جلسه اوپک مورد توجه
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قرار گیرد .من خاطرنشان ساختم که در جریان مالقات بلومنتال وزیر خزانهداری با امیر ـکویت امیر گفته
بود که ـکویت نمیخواهد به اقتصاد جهان لطمه بزند و اتکا متقابل این دو کشور بیکدیگر مورد قبول است
من در پایان چنین اظهار نظر کردم که وزیر نفت ـکویت همان بامداد با امیر مالقات کرده و ظاهرًا موضع
ـکویت را در مورد اجتماع وزیران اوپک مشخص کرده است.
7ـ علی خلیفه گفت که موضع ـکویت کامًال روشن است و او به عنوان رئیس ادواری اوپک موظف است
وحدت این سازمان را در اجتماع وزیران حفظ کندو بنابراین او خواهد کوشید تا یک سازش معقول که
مورد قبول همه اعضا اوپک باشد برقرار کند.
 8ـ من گفتم که امیدوارم افزایش قیمتها به صورت اعتدالی انجام شود ٬و خاطرنشان ساختم که به نظر
من میزان ده درصد افزایش به هیچ وجه توام با اعتدال نیست ٬پیشنهاد کردم که اـگر قرار است نظام افزایش
قیمت ادواری بکار گرفته شود باید قبل از افزایش اولیه این افزایش مورد بحث و تبادل نظر قرار گیرد .علی
خلیفه این پیشنهاد را به شدت رد کرد و گفت در صورت قبول این موضع حیثیت وی به عنوان رئیس
اجالس دچار لطماتی خواهدگردید .وی گفت در اجالس قبلی ژنو دراوایل سال جاری در رابطه با مسئله
ارز معتبر ٬وی با استفاده از تاـکتیکهای دقیق تصمیمگیری پیرامون این مسئله را به آینده موکول کرده
است .در نتیجه وی قادر است هر گونه تصمیم مربوط به این مسئله را بتأخیر بیاندازد) .محض اطالع شما:
این داستان قطعًا با گزارشات و گفتگوهای در یافتی من مطابقت ندارد ٬چون طبق آنها علی خلیفه حامی
مسئله ارز معتبر قلمداد شده بود .پایان محض اطالع شما( .در پاسخ به سؤال من وزیر نفت گفت که مسئله
ارز معتبر در اجالس آتی اوپک مورد بحث قرار نخواهد گرفت و امیدوار است که اصال این بحث انجام
نشود.
9ـ درپایان گفتگو من ازوزیر نفت به خاطرمالقات با من درروزی چنین پر مشغله و قبل از عزیمتش
مائسترون
تشکر کردم.
سند شماره )(18

طبقهبندی :خیلی محرمانه
تاریخ 21 :آذرماه 1357
به :وزارت امور خارجه در واشنگتن دی ـ سی
از :سفارت آمریکا در ـکویت
موضوع :تقاضای ایران در رابطه با تهیه نفت و گازوئیل
1ـ در مالقات با وزیر نفت ـکویت شیخ علی خلیفه الصباح در تاریخ  20آذر ماه پیرامون موضوعی
دیگر ٬یاد آور شدم که درتاریخ  18آذر ماه حسین جانشین وزیر امور خارجه و وزیر کشور در امور کابینه
به من گفته بود که ایرانیها از ـکویت تقاضا کرده اند که معادل  250000تن نفت و  250000تن گازوئیل به
ایران صادر کند .وزیر نفت این موضوع را تأیید کرد و گفت روز قبل با یک هیئت نمایندگی از طرف شرکت
ملی نفت ایران مالقاتی داشته است.ـکویت قادر نیست این مقدار مواد نفتی در اختیار ایران بگذارد ولی در
ماه جاری تا حد توان خود مقادیری را به آن کشور صادر خواهد نمود .با این وصف اینکار بسیار مشکل
است چون ـکویت باید به تعهدات خود در قبال مشتریانش عمل کند ٬معذالک ٬ـکویت سعی دارد اندونزی را
متقاعد سازد که یک تانکر نفتی حامل.....ت ن نفت به ایران ارسال گردد .این کشور همچنین سعی دارد
یک تانکر نفت از ایتالیا به حساب ایران خریداری کند چون تانکر کویتی محصوالت پاالیش یافته را به
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ایتالیا منتقل میسازد.
2ـ عرضه گازوئیل آسانتر است٬گر چه ـکویت مقادیر مورد نیاز را در اختیار ندارد .ولی٬علی خلیفه
ـگفت که حدود  50000بشکه گازوئیل در ماه جاری به این کشور فرستاده خواهد شد .در صورت نیاز ماه
بعد نیز همین کار تکرار خواهد گردید.
3ـ وزیر نفت یاد آور شد که عربستان سعودی نیز ظاهرًا میخواهد در این زمینه کمکهایی ارائه کند.
نمایندگان شرکت ملی نفت ایران قرار است به بحرین و دیگر کشورهای خلیج سفر کنند تا مقادیر مورد
نیازی ازاین محصوالت راتأمین نمایند .علی خلیفه خاطرنشان ساخت که ـکویت ودیگر کشورهای خلیج
مائسترون
در حمایت از ایران در این دوران اضطراری از هیچکاری فروگذار نخواهند کرد.
سند شماره )(19

طبقهبندی :خیلی محرمانه
تاریخ 10 :دیماه 1357
به :وزارت امور خارجه در واشنگتن دی ـ سی
از :سفارت آمریکا در ـکویت
موضوع :سفر وزیر بلومنتال به ـکویت ـ مالقات با وزیر دارایی
عتیقی ـ بخش دوم
1ـ طبقهبندی این تلگرام مشمول تمام پاراـگرافها میباشد.
2ـ وزیر خزانهداری بلومنتال و همراهانش پس از مالقات با امیر و ولیعهد )تلگرام جداـگانه( ٬و عتیقی
وزیر دارایی٬جهت ادامه مذاـکراتی که در تاریخ یکم آذر ماه آغاز شده بود به هیلتون هتل بازگشتند و
سناتور لوگارو نمایندگان کنگره ـکاوانو ٬استانتون٬و هاید نیز به هیئتهای مزبور پیوستند.
3ـ وزیر بلومنتال جلسه را با ارائه گزارشی پیرامون دورنمای حساب جاری آمریکا در سالهای 1357
و  1358به عتیقی افتتاح کرد که در آن نشان داده شده بود که کسری حساب از  17میلیارد دالر در سال
 1357به  5میلیارد دالر در سال 1358نزول کرده است .وزیر بلومنتال در اظهار نظر پیرامون بیانات
پیشین وزیر عتیقی گفت واضح است که آمریکا نمیخواهد و حتی قادر نیست قیمت نفت را به اوپک دیکته
ـکند ٬در حالیکه نقش نفت دراقتصاد جهانی نیز مشخص است.البته نمیتوان انکار کرد که به تولید کنندگان
نفت نیز در نتیجه سقوط ارزش دالر و تورم خساراتی وارد شده است .با این وصف درست نیست که برای
جبران خسارات وارده در رابطه با قیمت نفت به سال  1356برگردیم .تالش در جهت جبران یا درصد
ضررهای وارده به تولید کنندگان تنها سبب تشدید سیر صعودی تورم خواهد گردید .در رابطه با سؤال
وزیر عتیقی در مورد پایه افزایش  10درصد ارزش دالر یا  10درصد افزایش در قیمت نفت ٬گفته شد که
تنها اوضاع کنونی و نه اوضاع سالهای گذشته را میتوان اساس آن در نظر گرفت )حال آنکه وزیر عتیقی
سالهای  1352و  1353را به عنوان پایه افزایش پیشنهاد کرده بود(.
4ـ وضع معافیت مالیاتی سرمایهـگذاریهای دولتهای بیگانه در آمریکا )بخش  .(892وزیر عتیقی از
تالشهای رئیس جمهور ـکارتر در منحرف ساختن روند غیر عادی تورم تقدیر نمود .ـکویت به قدرت
اقتصاد آمریکا اعتقاد دارد .اقتصاد این کشور میداند که سقوط دالر خالی از مبالغه نبوده و بیشتر نتیجه
خیالپردازی است .لیکن اتفاقی که برای دالر رخ داده در مقایسه با اقتصاد عظیم آمریکا و قدرت این
ـکشور بسیار ناچیز است .بنابراین ٬سقوط دالر باید دارای یک علت سیاسی بوده باشد .آمریکا میتواند
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ـکارهای زیادی انجام دهد و این یک مسئله داخلی است و به سیاست خارجی ارتباطی ندارد .ـکویت به
آمریکا به عنوان یک بازار و یااقتصادی که به تداوم آن دل بسته و یا کشوری دارای تمامیت که میتواند به
آن اعتماد داشته باشد مینگرد .سالهاست که ـکویت در آمریکا سرمایه گذاری کرده است و علت آن نیزاین
بوده است که از سال  1329به مدت  28سال فکر میکرده است که بعضی از مقررات در رابطه با این
سرمایهـگذاریها قابلیت کاربرد دارد .ولی در حال حاضر در وضع نگران کنندهای قرار گرفته است که گویا
قرار است تعبیر جدیدی از قوانین در مورد آن بکار گرفته شود .کشوری مانند ـکویت در صورتیکه با
تغییرات سریعی روبرو شود که حس اعتماد سرمایه گذار را از میان ببرد نخواهد توانست به سیاست
سرمایه گذاری خود ادامه دهد.
در سال جاری تعبیرجدیدی ازاین قانون پدید آمده است .آیا این امربدان معنی است که در سال بعدی
و سالهای بعدی نیز پیدایش تعابیر جدیدتر ادامه خواهد یافت؟
5ــ وزیر گفت در رابطه بااختالف میان سرمایهـگذاری بازرگانی و ”غیر تجاری“میتوان بازار سهام را
نیز نوعی سرمایه گذاری بازرگانی نامید .آیا این بدان معنی است که تمام سهام ـکویت در بازار سهام نیز
مشمول قانون مالیات خواهد شد؟ آمریکا نیز مانند ـکویت دارای حاـکمیت است .البته آمریکا میتواند هر
ـکاری که بخواهد در رابطه با سرمایهـگذاری درداخل آمریکا انجام دهد ٬لیکن در صورت انجام آن ٬ـکویت
نیز میتواند خروج سرمایههای خود و یا ابقای آنها را در آمریکا برای خود سبک و سنگین کند .حداقل
ـکاری که آمریکا میتواند انجام دهداینست که به ـکویت فرصت بدهد تا سیاست خود را در رابطه با وضع
جدید سرمایهـگذاری دولتهای خارجی تطبیق بدهد .این وضع بدی است چون همین سرمایه گذاری نه تنها
به نفع ـکویت بلکه به نفع آمریکا نیز میباشد .اـگر ـکویت مجبور شود سیاست سرمایه گذاری خود را تغییر
دهد باید حتمًا در سیاست تولید نفت خود نیز تغییراتی پدید آورد .ـکویت نمیتواند در نحوه تعبیر و تفسیر
قانون توسط دولت آمریکا مداخله داشته باشد ٬ولی متقابًال کاربرد آن تعبیر و تفسیر نیز منصفانه نیست.
عالوه بر این به ـکویت نیز باید فرصت داده شود تا استراتژیهای سرمایه گذاری خود را تغییر دهد .متأسفانه
این وضع سبب بروز اقدامات تالفیجویانه میشود که ـکویت سعی دارد از انجام آن اجتناب ورزد.
6ـ قیمتهای نفتی :عتیقی که جانشین وزیر نفت نیز میباشد گفت ٬در اتخاذ تصمیم پیرامون قیمت نفت٬
اوپک سعی خواهد کرد قیمتی را تعیین کند که بروز ”آشفتگیهای سیاسی“ را سبب نشود چون ـکویت
مایل به تکرار وقایع سال 1352نیست .درست است که کمیته اقتصادی اوپک قیمت نفت را بررسی میکند
تا بتواند پیشنهادات خود را مطرح سازد ٬ولی خوشبختانه حق تصمیمگیری پیرامون آن به ایـن افـراد
متخصص داده نخواهد شد ٬و وزیران در مورد آن تصمیم خواهد گرفت .ـکویت برای جبران ضررهای وارده
به خود در نتیجه سقوط ارزش دالر و تورم قیمت خاصی را پیشنهاد نخواهد کرد ٬ولی بدیگران خواهد
فهماند که مایل است در قیمت نفت تصحیحی پدید آید.این افزایش قیمت ضروری است چون در رابطه با
افزایش حقوق کارمندان مدنی و نیز کمکهای خارجی دولت باید نیازهای خود را تأمین سازد ٬چون اینها
حدود  7درصد تولید ناخالص ملی دولت را تشکیل میدهند .نباید اوپک را مجبور به پذیرفتن یک قیمت
ثابت کرد .چون تورم و سقوط ارزش دالر قیمت واقعی نفت را پایین آورده است ٬البته باید قیمت تصحیح
ـگردد لیکن با رعایت اصول منطقی .در حال حاضر تنها آلمان و ژاپن هستند که از قیمت ”واقعی“ ارزان
نفتی سود میبرند.
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7ـ وزیر بلومنتال گفت که وی ابتدا مایل است به مسئله مالیاتی بخش  892به طور مختصر اشاره کند
چون مشاور مالی )خالدابوسعید( قبًال پیرامون همین مسئله با سانلی معاون وزیر در بخش تحلیل مسائل
مالیاتی گفتگو کرده است .وزیر بلومنتال گفت این مسئله )بخش  (892به همه پرسی عمومی گذاشته
خواهد شد و من شخصًا سعی خواهم کرد که نتیجه تا حد امکان مثبت باشد .ولی دولت ـکویت بایدبداند که
مسئله تعبیر بخش  892مدتهاست که جریان داشته .به طور مثال بانک آمریکا در سال  1355خواستار
صدور رای مقدماتی در این باره شده بود .لیکن به محض اینکه اطالع یافت که نتیجه منفی خواهد بود
تقاضای خود را پس گرفت .مسئله اختالف میان دو واحد سرمایه گذاری ”بازرگانی“ و ”غیر تجاری“ نیز
مسئله جدیدی نیست و از سالهای  1329وجود داشته است .عالوه بر این کنگره همیشه اطمینان میداده
است که در این گونه شرایط قوانین مالیاتی برای تمام اعضاء چه دولتهای خارجی و چه مالیاتپردازان
داخلی آمریکا به طور منصفانه و عادالنه در نظر گرفته شده است.
 8ـ وزیر بلومنتال گفت وی سعی خواهد کرد در سوابق معافی مالیاتی سهام منافع و یا درآمد دولتهای
خارجی تغییری ایجاد نشود .تنها مسئله مورد نظر وضع قوانین مالیاتی بر سرمایهـگذاریهای دولتهای
خارجی درزمینه امالـک است که باید به دقت مورد مطالعه قرارگیرد .هرتصمیمی اتخاذشود قبًال به طرفین
درگیر اطالع داده خواهد شد تا فرصت کافی برای حفاظت از منافع خود داشته باشند .به طور مثال ٬در
رابطه با عربستان سعودی یک سال فرصت داده شد تا پس از آن قوانین مالیاتی جدید به کار گرفته شود و
اقدام متقابلی صورت نگرفت .وزیر گفت در حالی که نمیتوانید در این زمینه قولی بدهد ولی امیدوار است
ـکه مسئله فرصت کافی و اقدام متقابل به دقت مورد بررسی قرار گیرد و پس از آن تصمیم نهائی اتخاذ گردد.
9ـ در پاسخ به سؤال دیگر عتیقی ٬وزیر بلومنتال گفت که دولت آمریکا سعی خواهد کرد وضع مالیاتی
دولت ـکویت را روشن سازدوی یاد آور شد که ٬بر اساس نظام آمریکایی سه قوه دولتی ٬قوه قضائیه آخرین
مرحله ارائه نظر در مورد قوانین مالیاتی است .دولت ـکویت نیز مانند شهروندان آمریکایی حق دارد از
دادگاههای آمریکایی استفاده کند .عقیقی گفت وی نمیخواهد این مسئله را در دادگاهها تعقیب نماید.
10ـقیمتهای نفت .در رابطه باقیمتهای نفت ٬وزیر بلومنتال گفت وی خوشحال است که میشنود وزیر
به توصیه افراد متخصص وقعی نمینهد ٬چون گزارش حاصله از کمیتههای اوپک دروین بسیاروحشتناـک
است .در رابطه با کمکها ٬آمریکا از سخاوتمندی ـکویت قدردانی میکند ٬چون این یک سیاست سالم برای
یک کشورثروتمند است و آمریکا نیز از زمان جنگ جهانی دوم و حتی در زمان بروز مشکالت اقتصادی
همین سیاست را دنبال میکرده است .با این وصف درست نیست که با افزایش قیمت نفت با یکدست
چیزی بدهیم و با دست دیگر آن را پس بگیریم .و در مورد قیمت نفت آمریکا میداند که مانند سال 1356
عوامل بسیاری بر آن تأثیر میگذارند رشد کند ٬اقتصاد جهانی یکی از این عوامل است .بافت شکننده
عرضه و تقاضای جهانی در قبال نفت نیز عامل دیگراست .در اتخاذتصمیم پیرامون قیمت نفت ٬وزیر گفت
اطمینان دارد که ـکویت مسئله عرضه و تقاضای نفتی در سال  1358را از نظر دور نخواهد داشت.
متخصصین آمریکایی معتقدند که در سال  1358و  1359وضع عرضه و تقاضا در بازار مانند سال
 1357شکننده نخواهد بود .ولی مانند سال ـ  135نیز شدید خواهد بود .گر چه ـکویت سقف تولیدی 2
میلیون بشکه در روز خود را ادامه میدهد ٬ولی وضع عرضه و تقاضای جهانی در قبال نفت ٬و نه سیاست
آمریکا ٬بر قیمت گذاری نفتی تأثیر خواهد داشت .درست است که ثبات قیمتها به ژاپن و آلمان غربی در
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قبال آمریکا کمک کرده است ٬ولی اـگرقیمت افزایش یابد ٬دالرضعیفترخواهد شد و نفع آنها در این رابطه
باال خواهد رفت .در رابطه با نیاز بودجهای ـکویت برای افزایش قیمت نفت ٬وزیر بلومنتال گفت ـکویت از
مازاد حساب جاری عظیمی برخوردار است و افزایش حقوق کارمندان مشکلی را برای آن به وجود
نمیآورد.
11ـ در پایان اظهارنظر پیرامون قیمت نفت ٬وزیر عتیقی گفت که اوپک در واقع یک سازمان مفید
است .مذاـکره با اعضای اوپک همیشه ارزشمند است ٬حتی اـگر توافق حاصله پیرامون  50تا 60درصد
مسائل مربوطه باشد.
12ـ تأثیر افزایش قیمت نفت بر آمریکا .نماینده کنگره ـکاوانو در سخنرانی بدیع خود ٬گفت در مورد
تأثیر افزایش قیمت نفت بر اقتصاد جهان مطالب بسیاری گفته شده است .ولی اـکنون باید مطالبی پیرامون
تأثیر آن بر شهروندان معمولی آمریکا گفته شود .وزیر ظاهرًا رابطه بین قیمت نفت و ضریب دستمزد در
آمریکا را درک نمیکرد .آمریکا ممکن است دارایی یک اقتصاد عظیم باشد ٬ولی واقعیت موجود برای
آمریکا این است که هر افزایش قیمت نفت بر آمریکا تأثیر بسیار خواهد داشت ٬چون صنایع بزرگ و
اتحادیههای کارگری با درخواست مربوط به افزایش قیمت و دستمزد در قبال آن عکسالعمل نشان
خواهند داد .هر گونه افزایش قیمت نفت از نظر روانی تأثیر وحشتناـکی خواهد داشت ٬و این درست در
زمانی رخ میدهد که رئیس جمهور ـکارتر با کمال شجاعت الیحه کارهای عمومی و بعضی از اقدامات
حزب خودش را نیز وتو کرده است تا سیر صعودی تورم را منحرف سازد .انگیزه روانی عظیمی که رئیس
جمهور ـکارتر علیه تورم به وجود آورده با تصمیمات اعضای اوپک چون ـکویت به خطر خواهد افتاد و بر
اقتصاد آمریکا تأثیر فاحشی خواهد بخشید .در زمانی که رئیس جمهور ـکارتر به ریسکهای سیاسی تن
داده است تا سیاست معتدلتری در قبال خاورمیانه در پیش گرفته شود ٬این وزارتخانه باید تأثیر افزایش
قیمت نفت را بروجهه سیاسی ـکارتر نیز در مد نظر داشته باشد .مردم آمریکا سیاست قیمت نفت اوپک را از
سیاست آمریکا در قبال خاورمیانه جدا نمیدانند ٬نماینده کنگره گفت به نظر وی وزیر به تأثیر عمیق
افزایش قیمت نفت نه تنها بر اوضاع بینالمللی بلکه بر اوضاع داخلی٬اقتصادی و سیاسی آمریکا پی نبرده
است.
13ـعتیقی گفت از نظر ـکویت وضع رئیس جمهور آمریکا مربوط به آمریکاست و نه ـکویت.ـکویت تنها
در جهت حفظ منافع خود حرکت میکند .وضع دو کشور کامال بایکدیگرتفاوت دارد .آمریکا به ماه پرواز
ـکرده است ولی ـکویت هنوز در تالش است تا در ـکویت قادر به کشاورزی بشود .صحبت از مذاـکرات شمال
و جنوب و یا مذاـکرات اروپا و اعراب بسیار جالب است ٬ولی در واقع تمام این حرفها زائد و از هجویات
است .وزیر گفت ما همه میل داریم به عنوان شهروندان کشور خود سخن بگوییم ”ولی در آمریکا شما از
بمب نوترونی سخن میگویید ولی ما در اینجا در مورد علوفه صحبت میکنیم“.
14ـ در همین جا ٬وزیر بلومنتال گفت که سفر وی به ـکویت گر چه کوتاه بود ٬ولی بسیار مفید پایان
یافت .وی از وزیر عتیقی خواست که به آمریکا بیاید و به عنوان میهمان وی چند روزی را نیز در آنجا
بگذراند) .پایان متن(.
مائسترون

اسناد النه جاسوسی آمریکا

 744

سند شماره )(20

طبقهبندی :خیلی محرمانه
تاریخ 18 :دیماه 1357
به :وزارت امور خارجه در واشنگتن دی ـ سی
از :سفارت آمریکا در ـکویت
موضوع :نظرات وزیر نفت ـکویت در مورد ملی شدن شرکت آمین اویل و
منطقه جدا شده سعودی و ـکویت
1ـ روزنامه )السیاسه( کویتی مورخ  15دیماه با انتشار مقالهای پیشبینی کرده است که تالش شرکت
نفت مستقل آمریکایی )آمیناویل( برای مطرح کردن دعاوی خود در دادگاه بینالمللی )ـکه اشتباهًا دادگاه
جهانی خوانده( با موفقیت روبرو نخواهد شد .در مالقات سفیر با وزیر نفت الکاظمی و معاون وزیر
العدسانی در تاریخ  17دیماه )تلگرام جداـگانه( العدسانی گفت که پژوهش مورد درخواست شرکت در 30
آذر ماه کاربرد نخواهد داشت ٬چون شرکت مزبور هم اـکنون تحت تصرف درآمده است )مرجع ب(.
العدسانی گفت پس از ملی شدن تقاضای پژوهش زمانی میتواند مصداق پیدا کند که حاـکمیت دولت
ـکویت مورد سؤال باشد .وزیر نیز گفت تقاضای پژوهش آمین اویل به دفتر امور حقوقی و اداری وزارت
ـکشور ارجاع شده است .سفیر معتقد است که با وجود جالب بودن نظرات العدسانی ٬وکال ممکن است به
طرز دیگری با آن برخورد کنند.
2ـ سفیر پس از آن سؤال کرد که آیا شایعه مربوط به احتمال ادغام شرکت نفت ـکویت ـ وفرا یا شرکت
نفتی دولتی جانشین آمین اویل با مهمترین تولید کننده نفتی ـکویت یعنی شرکت نفت دولتی ـکویت صحت
دارد .وزیر گفت وی شخصًا به دو دلیل با این ادغام مخالف است (1) .چون شرکت نفت ـکویت ـ و فرا
جانشین آمین اویل است و دولت ـکویت هنوزاختالف خود را با این شرکت حل نکرده است .و اـگر شرکت
نفت کویت وفرا به صورت یک نماینده دیگر درآید وضع پیچیدهتر خواهد گردید ٬و ) (2از نظر سیاسی نیز
درست نیست که یک شرکت دولتی با شرکت گتی که صاحب امتیاز آن سعودی است در بهره برداری از
منطقه جدا شده شریک شود.
3ـ وزیر در رابطه با مشکل دیرین مشخص کردن مرز سعودی و ـکویت در بخش خارج از خشکی
منطقه بیطرف گفت که مباحثات نیز مانند قیمت نفت متوقف مانده است .با این وصف وی گفت که امیدوار
است که طرفین برای گفتگو پیرامون این مسئله در ماه جاری گرد هم جمع شوند .معاون وزیر العدسانی
ـگفت بهتر است سعودیها و کویتیها اختالفات مرزی خارج از خشکی خود را حل کنند تا بتوانند در یک
جبهه مشترک در برابر اینها مقاومت نمایند .ـکاظمی گفت ـکویت خیلی میل دارد مسئله مرزی حل شود تا
بتوانند از منابع عظیم گازی حوزه دو را در بخش جدا نشده منطقه بی طرف بهرهبرداری کند .معاون وزیر
العدسانی گفت یکی دیگر از دالیل عدم ادغام شرکت نفت ـکویت و شرکت نفت کویت وفرا این است که
مطالعات وزیر نشان داده که این کار مقرون به صرفه نمیباشد.
4ـ اظهارنظر :یکی از دالیل دیگری که مقامات به آن اشاره نکردهاند ٬ولی در اینجا از اعتبار خاصی
برخوردار است ٬این است که وزیر بر شرکت نفتی وپتروشیمیایی دولت ـکویت )شرکت نفت ـکویت٬شرکت
ملی نفت ـکویت ٬و شرکت صنایع پتروشیمی( کنترل مؤثر ندارد ٬خواهان ایجاد شرکت نفتی مختص به
خودش میباشد .عالوه بر این ـکاظمی برادرزادهاش فئوادلمتروک را به عنوان سرپرست شرکت نفت کویت
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وفرا منصوب کرده است ٬لیکن وی به عنوان فردی فاقد صالحیت شناخته شده است .عامل دیگر عامل
مذهبی است ٬چون هر دوی آنها مسلمان شیعی مذهب هستند و کارمندان برجسته شرکت نفت ـکویت وفرا
را تعداد زیادی از شیعیان تشکیل میدهند.
مائسترون

سند شماره )(21

طبقهبندی :خیلی محرمانه
تاریخ 24 :دیماه 1357
به :وزارت امور خارجه در واشنگتن دی ـ سی
از :سفارت آمریکا در ـکویت
موضوع :اقدامات محتاطانه ـکویت در مورد خمینی
1ـ )طبقهبندی نشده( طبق روزنامه الوطن عربی مورخ  1بهمن ماه ٬سخنگوی وزارت امور خارجه
ـکویت احمدالمبارکی از اظهارنظر مستقیم پیرامون اعالمیهای که به یکی از دستیاران خمینی نسبت داده
شده و طی آن خلیج نه ”عربی“ و نه ”فارسی“ بلکه ”اسالمی“ خوانده شده٬خودداری کردهاست.در ازاء
آن مبارکی از موضع استاندارد عمومی ـکویت در قـبال امـنیت مـنطقهای صـحبت نـمود .وی گـفت
”ضروریترین مسئله برای ـکویت همکاری تمام کشورهای خلیج است تا ثبات و کامیابی منطقه حفظ
ـگردد و از بروز تضاد قدرتهای بزرگ در آن جلوگیری به عمل آید.
2ـ در تاریخ  3بهمن ماه روزنامه الوطن عربی ٬در گزارشی که از مخبر خود در پاریس دریافت کرده
میگوید که خمینی در تاریخ  2بهمن ماه با نمایندگان رهبران مذهبی شیعیان خلیج در پاریس مالقات کرده
است و طی این مالقات آنها اظهار داشتند که ترس از آن دارند که فعالیتهای سیاسی وی در خلیج منجر به
نفوذ کمونیستها و ترغیب شورش در کشورهای خلیج گردد“.
3ـ )خیلی محرمانه(اظهارنظر :مقاله الوطن نشانگر نگرانی پنهانی ـکویت درموردپدید آمدن حکومت
خمینی در ایران است .ما گزارش دادهایم که امیر ـکویت در گفتگو با وزیر خارجه فرانسه فرانسوا پونسه
)مرجع الف( در مورد گسترش شورش شیعیان و راه یافتن آن به عراق اظهار نگرانی کرده است .در همین
رابطه یکی از مقامات اداره سیاسی وزارت خارجه به ما گفت که فکر نمیکند دولتی به رهبری مردی
مذهبی چون خمینی زیاد دوام بیاورد .این مسلمان سنی مذهب گفت تالش برای ایجاد یک حکومت
اسالمی به رهبری شیعیان در ایران تنها به ایجاد آشوب در این کشور و عراق دامن خواهد زد .ولی علیرغم
این نگرانیها ـکویت در رابطه با اعالمیههای خمینی و حتی اختالفات مربوط به اصطالحات جغرافیایی نیز
اقدامات تندی انجام نداده است .وزارتخانه به یاد دارد که هنگام بروز اختالف بر سر خلیج ـکویت شدیدًا
اظهار میداشت که خلیج همیشه عربی بوده و همیشه تحت همین عنوان باقی خواهد بود.از اداره پست
ـکویت از دریافت نامههایی که عنوان خلیج فارس راداشتندامتناع ورزید واز صدورترخیص نامه پروازها
نیز به همین دلیل امتناع میورزید .بیانات محتاطانه المبارکی مانع از آن است که این اختالفات جغرافیایی
بار دیگر از سر گرفته شود .این احتیاط کاری بسیار بیسابقه است در حالی که قبًال پس از اخراج خمینی از
مائسترون
عراق ٬ـکویت به وی اجازه ورود به این کشور را نداده بود.
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سند شماره )(22

طبقهبندی :خیلی محرمانه
تاریخ 2 :بهمن ماه 1357
به :وزارت امور خارجه در واشنگتن دی ـ سی
از :سفارت آمریکا در کویت
موضوع :کویت آمادگی خود را برای افزایش جزئی تولید نفت خام به منظور جبران تولید
نفت ایران اعالم میدارد
1ـ تمام متن خیلی محرمانه است.
2ـخالصه:وزیر نفت ـکویت به طور محرمانهای در روز 30دیماه برای من فاش کرد که حکومت کویت
اجازه خواهد داد مقداری معادل دویست هزار بشکه نفت در روز به طور اضافی تولید شود تا جبران از
دست رفتن نفت ایران را بکند .طبق اظهار نمایندگان شرکت نفت کویت از جمله شرایط یکی این است که
این مقدار اضافی نفت کویت با کشتیهای نفت کش کویتی حمل و نقل شود .قسمت اعظم این مقدار اضافی
نفت خام به کمپانیهای بزرگ خریدار نفت مانند بریتیش پترولیوم ٬شل ٬گلفاویل کمپانی پیشنهاد خواهد
شد در حالیکه دو کمپانی اول برای برآوردن این شرایط دچار زحمت نخواهند بود ٬شرکت گلف اویل
ممکن است از این لحاظ بادشواریهایی مواجه شود واین شرکت هنوزتصمیم به خریدمقدار اضافی نفت از
ـکویت نگرفته است.وزیر نفت کویت در ضمن اینکه خواست تا محرمانه بودن این اطالعات را رعایت کنم٬
به من اطمینان داد که این اقدام ”به دالیل سیاسی“ انجام میگیرد و از لحاظ دیگر سیاست کویت مبنی بر
محدود کردن تولید نفت خام به دو میلیون بشکه در روز ٬به طور متوسط ٬همچنان به قوت خود باقی است.
)پایان خالصه(.
3ـ در ضیافتی که از سوی سر دیوید استیل ٬رئیس بریتیش پترولیوم در تاریخ 30دیماه ترتیب داده
شده بود .علی خلیفه الصباح وزیر نفت کویت برای من ”به طور خیلی محرمانه“ افشا کرد که کویت تولید
نفت خام خود را به میزان اندکی بیش ازدویست هزار بشکه در روز افزایش خواهد داد تا کمبود تولید نفت
ـکه ناشی ازمتوقف شدن تولید نفت ایران است جبران شود .وزیر نفت کویت از من تقاضا کرد این اطالعات
بسیار محرمانه نگاهداشته شود ٬زیرا هیچگونه گزارشی از افزایش تولید نفت به مطبوعات داده نخواهد
شد) .من تقاضا میکنم که تمایل او تا زمانی که این اطالعات از طرف منابع دیگر افشا نشده محترم شمرده
شود( ٬علی خلیفه خاطرنشان ساخت که میزان تولید نفت به وسیله شورای عالی نفت درتاریخ  30دیماه به
تصویب رسیده و در جلسه کابینه کویت در تاریخ  1بهمن ماه بر آن رسمًا صحه گذاشته خواهد شد.
4ـ این اقدام ٬اقدامی است بر عکس تصمیم سابق کابینه کویت مبنی بر خود داری از تصویب پیشنهاد
وزارت نفت این کشور که اجازه میداد سه کمپانی بزرگ خریدار نفت خام کویت یعنی بریتیش پترولیوم
ـگلف و شل هریک برای سه ماهه اول ودوم و چهارم سال 1979پنجاه هزار بشکه نفت اضافی در روز و در
سه ماهه سوم ٬هر یک صد هزار بشکه نفت در روز خریداری کنند .دلیل وزیر نفت برای توصیه مقدار
اضافی برای سه ماهه سوم ٬براساس تمایل برای به دست آوردن بنزین به اندازه کافی بوده است که به
مصرف راه انداختن کارخانه جدید گاز مایع به ظرفیت کامل در شرایط بسیار سخت آب و هوایی میرسد
ـکه این امر به عنوان آزمایش نهائی برای پذیرفتن کارخانه از سوی سازندگان آن بشمار میرفت.
5ــ پس از رد این پیشنهاد علی خلیفه با پیشنهاد کنونی ٬که اجازه میدهد هر یک از سه کمپانی بزرگ
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خریدار نفت روزانه چهل هزار بشکه برای سه ماهه اول ٬دوم و چهارم و روزانه پنجاه هزار بشکه برای سه
ماهه تولید کنند ٬بار دیگر به میدان آمد .این پیشنهاد معادل بیست درصد تولید نفت خام نسبت به پیشنهاد
سابق کاهش دارد .بقیه تولید که مجموع آن به اندکی بیش از  200هزار بشکه در روز بالغ خواهد شد به
ـکمپانیهای کوچک که دارای قراردادهای منظم برای خرید نفت خام کویت هستند .اختصاص خواهد
یافت.
6ـ برای کمپانیهای بزرگ خریدار نفت این پیشنهاد حاوی شرایط معینی است .اول اینکه آنها باید این
مقدار اضافی نفت را با نفت کشهای کویتی حمل کنند و دوم اینکه هر یک از این سه کمپانی باید سهمیه
خود را به میزان یک میلیون بشکه نفت سنگین اضافی که در منطقه بیطرف تولید میشود و اـکنون در
انبارها نگهداری میشود ٬برای آنکه فروش آن دشوار است باال ببرند ٬عالوه بر این این سه کمپانی که از
تخفیفهایی منطبق قراردادهای منظم خود برخوردارند ٬بایستی برای این مقدار اضافی قیمت رسمی را
بپردازند .و شرایط عادی اعتباری یعنی اعتبار شصت روز به آنها تعلق خواهد گرفت .هر دو شرکت
بریتیش پترولیوم و شل که بیشترین میزان خسارت را در نتیجه قطع تولید نفت ایران متحمل شدهاند ٬ظاهرًا
اشکالی در برآوردن این شرایط نخواهند داشت و انتظار میرود که برای این مقدار اضافی قرار داد مربوطه
را امضا کنند.
7ـ یک شرط اضافی نیز از سوی وزارت نفت کویت به پیشنهادی که به شرکت نفت گلف برای این
مقدار اضافی نفت عرضه شده ٬ارائه شده است و آن این است که وزارت نفت کویت از گلف تقاضا کرده
است که یک قرار داد ده ساله برای خرید دویست هزار تن گاز مایع امضا کند.
این شرط بدان جهت اضافه شده است که شرکت نفتی گلف در اواخر دسامبر قرار دادی را که درباره خرید
این مقدار گاز مایع امضا کرده بود ٬فسخ کرد ٬به این دلیل که خریدار ژاپنی این گاز یعنی شرکت میتسوبیشی
به طور ناـگهانی از انجام موافقت مربوط به خرید این مقدار گاز مایع طفره رفت.شرکت نفت گلف قبًالمقدار
ده هزار تن گاز مایع در سال برای این مشتری خریداری میکرد ومقدار مربوطه را به دویست هزار تن برای
پیشبینی نیاز بیشتر ٬افزایش داده بود .ولی به موجب اظهارات نماینده شرکت نفت گلف در منطقه بازار
ـگاز مایع در ژاپن در نتیجه در دسترس بودن سوختهای دیگر قابل رقابت از لحاظ قیمت که میتواند کامًال
مصرف کنندگان را به منابع دیگر انرژی هدایت کند ٬اشباع شده است.
8ــ شرکت گلف اویل همچنین در مورد شرط حمل نفت با نفتکشهای کویتی با دشواریهایی مواجه
است و آن در نتیجه آسیبی است که به تأسیسات باراندازی درایرلندوارد شده است واین شرکت هم اـکنون
دارای مازادی بر ظرفیت نفتکشهاست و چون وزارت نقت کویت به موجب قرارداد خواسته است که
خریداران درباره مخارج حمل با شرکت نفتکشهای ـکویت مذاـکره کنند ٬شرکت گلف از این نگران است که
در موقعیتی قرار گیرد که این مقدار اضافی نفت خام را با تحمل خسارت به بازار برساند .مطابق اظهارات
نماینده این شرکت گلف سرگرم بررسی مجدد این پیشنهاد است.
9ـ هنگامی که وزیر نفت کویت این اطالعات را به من داد گفت که این تصمیم از سوی حکومت کویت
به ”دالیل سیاسی“ اتخاذ شده است ٬یعنی به منظور کمک به افزایش عرضه نفت که برای جبران کمبود
تولید نفت ایران مورد لزوم خواهد بود .او گفت که در موارد دیگر سیاست کویت این است که حداـکثر تولید
تعیین شده نفت خام را به میزان  2میلیون بشکه در روز ٬به طور متوسط حفظ کند و این تصمیم همچنان
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 748

سند شماره )(23

مائسترون

طبقهبندی :خیلی محرمانه
تاریخ 4 :بهمن ماه 1357
به :وزارت امور خارجه در واشنگتن دی ـ سی ٬فوری
از :سفارت آمریکا در کویت
موضوع :جزئیات بیشتری در مورد افزایش تولید نفت ـکویت
1ـ )تمام متن خیلی محرمانه است(.
2ـ در مالقات مورخ  3بهمن ماه با وزیر نفت ـکویت شیخ علی خلیفه الصباح و گفتگو پیرامون مسائل
دیگر ٬وزیر نفت ـکویت گفت در سال  1358به علت کاهش تولید نفت ایران ٬ـکویت سطح تولید نفت خام
خود را افزایش خواهد داد .وی گفت ٬شورای وزیران در تأیید پیشنهاد مطروحه در تلگرام مرجع ٬سقف
تولید نفت خام ـکویت را  2/200/000بشکه در روز تصویب کرده است.
3ـ علی خلیفه گفت شرایط خاصی برای هر یک از شرکتهای برداشت کننده نفت ـکویت )بریتیش
پترولیوم ٬شل و گلف( به خصوص در زمینه استفاده از تانکرهای نفتی ـکویت تعیین شده است .وی گفت
بریتیش پترولیوم و شل با وجود شرایط جدید پیشنهادات ارائه شده را خواهند پذیرفت ٬لیکن گـمان
نمیکند که شرکت گلف از این وضع سودی ببرد .هنگامی که از وی سؤال کردم که آیا شرایط وضع شده در
مورد گلف با شرایط وضع شده در مورد دو شرکت دیگرتفاوت داشته یا خیر ٬علی خلیفه با ابهام پاسخ داد
ـکه این شرایط مربوط است به خریدهای قبلی گاز و نفت توسط این شرکت ٬ولی بیش از این چیزی نگفت.
وی گفت تصمیم شرکت گلف مبتنی بر این است که استفاده از تانکرها کویتی هزینه شرکت را تا حدی باال
خواهد برد که بر اساس شرایط موجود عرضه نفت مازاد به بازار سودآور نخواهد بود.
4ـ نماینده منطقه گلف نیز این واقعیت را تأیید کرد و گفت شرکت گلف به علت پر بودن ظرفیت
تانکرهای خود ٬برای استفاده از تانکرهای کویتی مجبور خواهد شد در ازاء هر بشکه یک دالر بیشتر
خرج کند و نخواهد توانست آن را از مشتریان خود دریافت نماید .وی گفت شرکتهای بریتیش پترولیوم و
شل نفت مازاد را در پاالیشگاههای خود استفاده خواهند کرد و احتماال با فروش محصوالت دیگر نفتی
هزینه متحمل شده را جبران خواهند نمود.
5ــ علی خلیفه گفت مقدار پیشنهادی به شرکت گلف اـکنون به خریداران دیگر نفت ـکویت داده خواهد
شد .در خاتمه این گفتگو ٬وی از من خواست که این اطالعات محرمانه بماند و تأـکید کرد که در مطبوعات
ـکویت مطالب مزبور درج نخواهدگردید .وی گفت اـگر این اطالعات فاش شود ٬دولت و به خصوص خود
او به عنوان وزیر نفت به خاطر افزایش سطح تولید بیش از سقف عادی  2میلیون بشکه در روز مورد انتقاد
مائسترون
قرار خواهند گرفت.
سند شماره )(24

طبقهبندی :خیلی محرمانه
تاریخ 10 :ماه 1357
به :وزارت امور خارجه واشنگتن دی ـ سی
از :سفارت آمریکا در ـکویت
موضوع :نقطه نظرات ـکویت در مورد امنیت منطقهای
1ـ )خیلی محرمانه( مطبوعات ـکویت در مورد جنبه امنیتی خلیج که در بیانات وزیر دفاع براون در
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ـکنگره درتاریخ 25دیماه مطرح شده اغراق کردهاند .سخنگوی دولت ـکویت ٬دراظهار نظرپیرامون بیانات
براون ٬مداخله خارجی در امور خلیج را نپذیرفت و گفت که ـکویت از دیگر کشورها تقاضای تضمین و یا
حراست امنیتی نکرده است .گرچه این بیانیه بیش از نظرات گزارش شده وی در مرجع الف در رابطه با
نقش قدرتهای بزرگ در خلیج از قاطعیت برخوردار است ٬ولی بیانات سخنگوی دولت ـکویت نشانگر
نقش متوازن کننده دولت ـکویت بین همسایگان بزرگ خود و ابرقدرتها میباشد.
2ـ )طبقهبندی نشده( در تاریخ  6بهمن ماه روزنامههای عربی زبان کویت در صفحات اول خود
سخنرانی وزیر دفاع آمریکا براون را در برابر ـکمیته تسلیحاتی سنای آمریکا که در تاریخ  5بهمن ایراد شده
بود ٬گزارش کردهاند .دو روزنامه )االنباء و الرأی العام( ترس آمریکا را از برخورد شوروی و آمریکا در
خلیج عنوان کردهاند .انباء ٬الوطن و القبس گفتهاند که وزیر از احتمال بروز این درگیری سخن گفته است٬
بنابراین ٬مانند روزنامههای قاهره حقایق را وارونه جلوه گر ساختهاند )مرجع ب(.
با وجود اینکه همه روزنامهها اظهار داشتهاند که آمریکا خود را در برابر این ”امکان“ آماده میکند ٬ولی
همه آنها تصریح کردهاند که ”مداخله“ آمریکا تنها در پاسخ به حرکتهای شوروی صورت خواهد گرفت.
3ـ در تاریخ  29بهمن ماه روزنامه عربی السیاسه اظهار نظرهای وزیر کشور در امور کابینه عبدالعزیز
حسین را در پاسخ به بیانات وزیر براون گزارش کرده است ٬وی سخنگوی دولت ـکویت نیز میباشد.
حسین گفته است که ـکویت با هرگونه مداخله خارجی گذشته از میزان و نوع مداخله مخالف است .وی
یادآور شد که کشورهای خلیج و شبه جزیره عربی در مخالفت با مداخله خارجی متحدهستند .وی گفت
ـکویت و دیگر کشورهای خلیج میل ندارند در مبارزات بین قدرتهای بزرگ درگیر شوند .در رابطه با
ـکویت ٬وی گفت کشور متبوعش میل ندارد از کشورهای دیگر تضمین امنیتی چه به صورت اعزام نیرو و
چه به صورت وارد شدن در پیمانهای دفاعی ٬کسب کند.
4ـ )خیلی محرمانه( اظهار نظر :بیانات حسین نشانگر عکسالعمل استاندارد کویت در پاسخ بـه
نظرات مقامات برجسته آمریکایی درباره منافع آمریکا درباره امنیت خلیج فارس است .همیشه محتوای
اصلی بیانات مقامات آمریکایی در این رابطه ٬و موجبات رنجش خاطر در بیانیه وی ٬نادیده گـرفته
میشود و عدم پذیرش ”مداخله خارجی“ در خلیج توسط کویت با طمطراق مطرح میگردد .عالوه بر
اظهار اطمینان علنی به عراقیها مبنی بر عدم حمایت کویت از طرحهای امنیتی آمریکا ٬بیانیه دولت کویت
به فلسطینیها خاطرنشان میسازد که ـکویت به وحدت عربی متکی است .ممکن است در ظاهر ایـن
اظهارنظرها با بیانات قبلی گزارش شده حسین در مرجع الف مغایر به نظر برسد ٬لیکن در حقیقت این طور
نیست .در مورد دوم حسین از خود عکسالعمل نشان نمیداد ٬بلکه در رابطه با بحران ایران نظر ـکویت را
در مورد اوضاع امنیتی منطقه بیان میداشت .این بیانات عاری از مشاجرات لفظی موجود در بیانات اخیر
وی بود ٬و به نظر ما نشانگر موضع دقیقتر دولت ـکویت است .بنابراین ٬این بیانیه را باید سیاست متعادل
ـکننده ـکویت بین همسایگان بزرگتر خود و ابرقدرتها دانست.
مائسترون
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سند شماره )(25

طبقهبندی :خیلی محرمانه
تاریخ 18 :بهمن ماه 1357
به :وزارت امور خارجه در واشنگتن دی ـ سی
از :سفارت آمریکا در کویت
موضوع :افزایش جریان سرمایه از کویت نشانگر وجود بحران ایران است.
1ـ )تمام متن خیلی محرمانه است(
2ـ خالصه :رابطههای سفارت در محافل بازرگانی و بانکداری کویت در هفتههای اخیر مـتوجه
افزایش فعالیتهای مربوط به انتقال سرمایه از بانکهای اینجا شدهاند .میگویند این صادرات روزافزون
ارزی متشکل از سرمایههای خصوصی است که مقصد آنها بازارهای دالری اروپا و آمریکا میباشد.
فزونی آن نیز نشانگر فرار سرمایه از ایران از طریق نظام بانکی آزاد و نسبتًا مؤثر کویت به بازارهای پولی
غرب میباشد .با این وصف ٬دالیلی نیز موجود است که نشان میدهد بخشی از افزایش مربوط بـه
نوسانات پول ـکویت در خارج است .مدیر کل یکی از بزرگترین بانکهای کویت مصرانه میگوید ٬گرچه
فرار پول از کویت در حال حاضر بیش از حد معمول است ٬ولی این افزایش به طور مطلق حائز اهمیت
نیست .با این وصف وی معترف است که شیوع مشکالت ایران به بخش عربی خلیج علیالخصوص عراق
میتواند علت اصلی فرار سرمایه از کویت به حساب آید) .پایان خالصه(.
3ـ دو هفته گذشته در مورد فرار سرمایه از کویت و ارتباط احتمالی آن با اوضاع ایران با بانکداران و
بازرگانان محلی گفتگوهایی انجام دادیم .شایع شده است که پول و دیگر لوازم ارزشمند از آن سوی خلیج
مخفیانه وارد کویت میشود .گفتگوهای ما نیز این امر را تأیید مینماید ٬و گر چه روند حاضر از آبانماه
ـگذشته آغاز شده ٬ولی در هفتههای گذشته فعالیتهای مربوط به انتقال پول از بانکهای اینجا افزایش
چشمگیری پیدا کرده است .رئیس هیئت مدیره یکی از مهمترین نهادهای سرمایه گذاری کشور به ما گفته
است که ”بانکهای اینجا در حال حاضر آنقدر سرگرم سفارت مربوط به انتقال ارزهای ایرانی هستند که
حتی برای پاسخ به به تلفنهای ما نیز وقت ندارند“.
4ـ بسیاری دیگر از دوستان ما نیز معتقدند که فرار سرمایه ایرانی از طریق کویت علت اصلی این پدیده
ارزی است .آنها میگویند کویت نزدیکترین نقطه آزاد به ایران از نظر انتقال ارز است که سیستم بانکی
نسبتًا مؤثر آن قادر است حجم عظیم پولی را اداره کند .تا به حال قادر نبودهایم حتی رقم تقریبی پولهای
انتقالی را به دست آوریم ٬لیکن منابع ما معتقدند که اـکثر این پولهای انتقالی به مقصد بازارهای دالراروپایی
و آمریکا ارسال شدهاند ٬چون به دست آوردن مارک آلمان ٬فرانک سوئیس وین ژاپن چندان نیست.
5ــ شایعات محدود به فرار از ایران نبوده است .رابطههای ما گزارش میدهند که پول محلی نیز محدود
و تحت فشار قرار گرفته است و چند بانک در میزان وامهای خود به خصوص در رابطه با حساب جاری
غیر کویتیها کاهش پدید آورده و از روش نامحبوب )ـکه معموال اجتناب میشود( ابطال چکهای بی محل
مشتریان کویتی نیز خود داری نورزیدهاند.
6ـ در گفتگو با مدیر کل یکی از بزرگترین بانکهای ـکویت پیرامون این فرار سرمایه ٬متوجه شدیم که
ـگرچه آمریکا در رابطه با ماه دسامبر کسری بودجه تجاری خود را بسیار زیاد اعالم کرده است ٬ولی در
هفته گذشته ارزش دالر در بازارهای متعدد افزایش یافته است .وی معترف است که اوضاع سیاسی خلیج
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در حال حاضر سبب شده است که فرار سرمایه بیش از حد معمول جریان داشته باشد و همین امرمیتواند
بر بازارهای پولی غربی تأثیر گذاشته باشد .وی گفت درست است که بخش اعظم سرمایه از ایران خارج
میشود ٬ولی مبالغ غیر عادی نیز ازکویت خارج گشته است .وی گفت بازار پولی ”متشنج“ است ٬و خروج
سرمایه مبالغهآمیز نیست چون میزان انتقال ارز از کویت به خارج نشانگر این حقیقت است او در این رابطه
به رقم خاصی اشاره نکرد ٬لیکن گفت که مبلغ پولی که بیش از حد از کویت خارج شده در واقع ”اهمیت
چندانی ندارد“ .وی در ادامه گفت به دنبال وقایع ایران ٬کویتیها با پول خود کمتر ولخرجی میکردند .وی
ـگفت همین امر نشانگر تشنج بازار است ولی اـگر بحران ایران به داخل بخش عربی خلیج راه نیابد فرار
سرمایه نیزادامه نخواهد شد .لیکن وی گفت اـگر همین مشکالت و بحرانها در بغداد ظهور کند فرار سرمایه
از کویت سیل آسا خواهد بود.
7ـ اظهار نظر :بانک مرکزی در همین اواخر آمار و ارقام بانکی مربوط به فصل آخر سال  1357را
منتشر کرده است .ارز خارجی بانکهای کویتی در فصل سوم سال  275میلیون دینار )یک دینار کویت
معادل  3/70دالر آمریکاست( بود .افزایش همین نوع ارز در فصول قبلی سال  1357معادل  30میلیون
دینار از فصل اول تا دوم ٬و  40میلیون دینار از فصل دوم یا فصل سوم بوده است .گرچه همین افزایش نیز
میتواند نشانگر فرار سرمایه باشد ٬ولی متوجه میشویم که حسابهای سپرده جاری و ثابت افراد مقیم
ـکویت نیز توأم باافزایش بوده است.این افزایش معادل 110میلیون دینارازفصل دوم تافصل سوم ٬و 120
مائسترون
میلیون دینار از فصل سوم تا فصل چهارم بوده است.
سند شماره )(26

تاریخ23 :بهمن ماه 1357

مکان :وزارت نفت ٬شهر کویت
یادداشت مکالماتی
شرکتکنندگان :آقای محمود ک.العدسانی معاون وزیر نفت کویت ٬آقای ـکوینسی المـزدن ٬بـخش
اقتصادی ٬سفارت آمریکا ٬در ـکویت
موضوع :سیاست تولید نفتی کویت ٬سیاست قیمت گذاری اوپک ٬بحران ایران ٬امنیت منطقهای خلیج و
ارتباط آن با امور اعراب و اسرائیل ٬اتحاد سوریه و عراق
با مطرح کردن مطلبی که قبل از ورود به کویت در اوائل بهمن ماه در مطبوعات تجاری نفتی فرانسه
مطالعه کرده بودم باب صحبت را با محمود گشودم .گفتم که در این مطبوعات گزارش شده بود که کویت به
سه شرکت برداشت کننده مهم نفتی خود )بریتیش پترولیوم ٬شل ٬و گلف (اجازه داده است که بیش از سقف
 2میلیون بشکه در روز تولید نمایند .در ادامه گفتم که همین مطبوعات گزارش کردهاند که به هر یک از
شرکتهای مزبور اجازه داده شده تا در سال جاری روزانه  40/000بشکه نفت اضافی برداشت نمایند .وی
ـگفت ـکویت محدوده تولیدی 2میلیون بشکه در روز را رعایت نخواهد کرد .وی گفت از زمان انحالل
مجلس ملی این محدوده تولیدی اختیاری بوده و نشانگر اهداف برنامهریزی شده میباشد .چون به دنبال
نظام دوگانه قیمت گذاری قطر ٬ـکویت چند مشتری مهم خود را از دست داده بود ٬مقداری تولید اضافی
سبب خواهد شد که میانگین میزان برداشت در سالهای 1356و  1358معادل  2میلیون بشکه در روز
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بشود .محمود گفت چون ـکویت دارای یک بودجه متعادل بوده و با مشکالت مالی شدیدی روبرو نیست٬
محدوده  2میلیون بشکه در روز در آینده نزدیک اعتبار و قوت خود را حفظ خواهد کرد .وی در تصریح
مطلب اظهار داشت هرگونه افزایش تولید بیش از سطح 2میلیون بشکه در روز که مانند افزایش کنونی
پدید آید ٬تنها دارای انگیزههای داخلی اقتصادی است) .ولی صحت این گفته مورد تردید است چون منابع
موثق سفارت گفتهاند که این افزایش ناشی از تحریکات سیاسی بینالمللی بوده است( .محمود گفت
افزایش تولید سال  1979بیشتر مربوط به گاز است٬وی گفت رشدسریع ـکویت که به هیچوجه کندتر نشده
و نیزافتتاح آتی کارخانه گاز مایع یک میلیارد دالری جدید شرکت نفتی ـکویت سبب خواهد شد تقاضای
محلی سال 1358در رابطه با گاز افزایش قابل مالحظهای پیدا کند .وی گفت در حال حاضر تنها راه
برآورد و تأمین این تقاضا افزایش تولید نفت است .بنا به گفته محمود چون گاز آزاد غیر نفتی بحساب
آورده نمیشود ٬به وزارت آب و برق دستور داده شده که در تأسیسات آبی و برقی خود از سوخت دوگانه
استفاده کند .وی گفت ”ما آماده شدهایم تا از نفت سنگین تر و حتی خام برای تولید آب و برق استفاده
ـکنیم “.لیکن ”صرفهجوییهای عظیم“ ناشی از کاهش عرضه به خاطر پروژه عظیم گاز مایع از بین رفته
است .قرار بود این کارخانه از گاز مرتبط با نفت تولید شده در زمانی استفاده کند که محدوده تولید ملی نفت
ـکویت 3میلیون بشکه در روز تعیین شده بود.
محمود در مقام تأیید گفت تصمیم ـکویت مبنی بر افزایش تولید نفت ناشی از تأثیرات مهم بینالمللی نیز
بوده است .معذالک وی مصرانه اظهار میداشت که علت اصلی این تصمیمگیری داخلی بوده است .وی
ـگفت با یادآوری دو ضریب غیر داخلی که افزایش تولید نفت ـکویت را مانع میشدند بر این نکته تأـکید کرد
وی گفت در ابتدا ـکویت ”ضرر کرده“ و در هنگام وضع قیمت دو گانه مشتریانی را از دست داده بود.
بنابراین ٬چون نفت سنگین ـکویت ادامه اهداف مورد نظر را در بازاری اینچنین شکننده ممکن میساخت٬
ـکویت میل ندارد با وارد کردن خسارت به دیگر اعضای اوپک ٬مشتریان آنها را بقاپد ٬حتی اـگر بازار از
وضع بحرانی برخوردار باشد .ثانیًا ٬چون در این موقعیت تنها عضو تأثیرپذیر اوپک ایران است ـکویت
احتیاط بیشتری به خرج میدهد .وی گفت تبدیل شدن ـکویت به یک صادر کننده بزرگ نفتی در سالهای
 1329به ضررایران بود .ولی در حال حاضر باوجود ماهیت نهضت خمینی وتأثیرات احتمالی آن بردیگر
تولیدکنندگان نفتی عربی ٬ـکویت میل ندارد در روابط خود با رهبر جدید ایران ”نقاط رنجش خاطری“
پدید آورد.
از محمود سؤال کردم که آیا درست است که طبق اظهار مطبوعات وزراء کشورهای تولیدکننده نفت
عربی در خلیج به دنبال بحران ایران درصدد بررسی مجدد وضع قیمت نفت برآمدهاند .وی در مقام تأیید
ـگفت این کشورهای تولید کننده قیمتی را موقتًا برای نفت مازاد بر تولید ملی خود تعیین خواهند کرد .وی
ـگفت ٬به طور مثال در حال حاضر ـکویت به مشتریان سنتی خود نفت را به قیمت هر بشکه  12/83دالر
میفروشد در حالی که همین نفت در بازار به قیمت  15دالر به فروش میرسد ٬و نفتهای سبکتر به قیمت
 17دالر خرید و فروش میشود .سؤال کردم که آیا وزرای مزبور در نظر دارند قیمت جدید را طبق برنامه
قیمت گزاری اوپک برای فصل چهارم سال  1358تعیین کنند یا میخواهند اساس را قیمت نفت در بازار
سیاه بگیرند .وی پاسخ داد ”در واقع هیچ یک از آنها در نظر گرفته نخواهد شد“ بلکه تولیدکنندگان بیشتر
منافعی را در نظر میگیرند که شرکتهای نفتی از طریق نفتهای قراردادی قیمت کنونی اوپک به دست
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میآورند .سؤال کردم که آیا منظور وی این است که قیمت نفت چیزی بین 15و 17دالر خواهد بود .وی
ـگفت نمیداند که وزیران مزبور چه قیمتی را تعیین خواهند کرد.
محمود نیز با برآورد من هم عقیده است و میگوید به دنبال بحران ایران میزان کمبود نفت تولیدی در
جهان آزاد روزانه معادل دو تا سه میلیون بشکه است .ولی وی گفت با تجدید نظر صعودی قیمتها ٬جبران
این کمبودچندان دشوار نخواهد بود .وی درادامه گفت هم اـکنون اوپک حدود  3میلیون بشکه در روز از 5
تا  6میلیون بشکه نفت تولیدی پیشین ایران را فراهم میآورد .عالوه بر اوپک منابع غیر اوپک چون
مکزیک نیز در موقعیتی قرار دارند که میتوانند در پر شدن این شکاف تولیدی مفید واقع شوند.
موضوع مورد بحث بعدی ایران بود .محمود گفت شاه قربانی عدم تصمیمگیری به موقع رهبران غربی
شده بود .وی گفت در سه ماه گذشته وخامت اوضاع آنقدر شدید بود که آمریکا نمیتوانست کار چندانی
برای حفظ قدرت شاه انجام دهد ٬ولی وی گفت که نمیداند چرا آمریکا زودتر از اینها به دولت ایران کمک
نکرده بود ”آن هم هنگامی که فرصت انجام آن وجود داشت“ .وی ادامه داد ” شما کاری نمیکنید درنتیجه
فرانسه برنده میشود .آنها حتی توسط یکی از هواپیماهای خود قهرمان را به وطنش باز گرداندند“.
محمود گفت تالش آمریکا برای مرتبط ساختن قرارداد ـکمپ دیوید با اوضاع خلیج اشتباه محض است
وی گفت اوضاع خلیج کامًال جداست و دارای پویاییهای خاص خود میباشد .وی گفت تنها پدیدهای که
ـکشورهای مدیترانهای و آسیای صغیر و خلیج را به یکدیگر مرتبط میسازد ٬تجدید حیات اسالم است.
وی گفت این امر بهیچوجه به نفع قرار داد ـکمپ دیوید نخواهد بود ٬چون نظر کلی جامعه اسالمی مخالف
همکاری با اسرائیل است.
از نظر محمود تأثیرمستقیم بحران ایران بر ـکویت محدود خواهد بود .البته از طرف عناصر محافظه کار
مذهبی فشارهایی اعمال خواهد شد و نسل جوان نیز فعالیتهای خود را تشدید خواهد نمود ٬لیکن به نظر
وی دولت میتواند با باال بردن توقعات رفاهی مادی و بازگشت به دموکراسی پارلمانی مشکالت داخلی
ـکویت را مهار نماید .با یادآوری کردن این گزارش مطبوعات محلی مبنی بر اینکه ٬خانواده هیئت حاـکمه
ممکن است بخواهند تعدادی از نمایندگان خود را در مجلس ملی منصوب نماید ٬عدسانی گفت خانواده
صباح باید فعالیتهای خود را محدود به انتصاب وزیران نماید چون آنها به طور اتوماتیک به عـنوان
نمایندگان مجلس عمل خواهند کرد .وی گفت اتکاء بیش از حد به انتصاب نمایندگان سبب تشـدید
نارضایتی و عدم تأیید انتخاب کنندگان خواهد شد و بسیاری از منافع ثباتانگیز بازگشت به دموکراسی را
از بین خواهند برد.
ـگفتگو سپس به وحدت سوریه و عراق متمرکز گردید .معاون وزیر معتقد است که این وحدت در آینده
نزدیک به وقوع نخواهد پیوست .وی گفت در همان حال که اسد و صدام هیچ یک حاضر نیستند قدرت
خود را از دست بدهند ٬ولی اـگر از فعالیت علیه یکدیگر دست بردارندوحدت عربی شدت بیشتری خواهد
یافت .از نظر عدسانی اجالسیه بغداد یک موفقیت عظیم است .وی گفت ”حس اعتماد عراقیها به خودشان
اـکنون خیلی بیشتر شده و میخواهند در جامعه عربی نقش مهمتری را به عهده بگیرند “.به نظر وی بحران
ایران بیش از ادامه تضاد اعراب و اسرائیل مسئول پیدایش این طرز فکر جدید در بغداد است.
در خاتمه محمود خاطرنشان ساخت سفر اخیر نخستوزیر ـکویت شیخ سعد به کشورهای عربی
همجوار نیز نتیجه مستقیم اجالس بغداد بوده است .وی گفت سفر سعد در رابطه با دیپلماسی ـکویت
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موفقیتآمیز بوده است .هدف از این سفر ایجاد همکاری بیشتر میان کشورهای منطقه و مخالفت بـا
تشنجات منطقهای است که میتواند منجر به مداخله ناخواسته قدرتهای خارجی در منطقه گردد.
سند شماره )(27

تاریخ 24 :بهمن ماه 1375

یادداشت مکالماتی
مکان :بانک مرکزی کویت ٬ـکویت
شرکت کنندگان :آقای حمزه عباس حسین ٬مدیر کل بانک مرکزی کویت ٬آقای ـکوینسی المزدن ٬بخش
اقتصادی سفارت آمریکا در ـکویت
موضوع :سیاست پولی و نفتی ٬تأثیر بحران و موضعگیری آمریکا
در مقام توضیح به حمزه عباس گفتم که پس از سه سال دوری از امور خلیج در سفر کنونی خود به
ـکویت بیشتر نقش مستمع را دارم و بسیار خوشحال خواهم شد که نقطه نظرات وی را در مورد مسائل پولی
و تأثیر بحران ایران بر منطقه خلیج بشنوم .وی در پاسخ گفت ازاینکه در مقایسه با چند ماه قبل وضع دالر
بهتر شده بسیار خوشحال است ٬وی گفت ”هیچ یک از ما معتقدنیست که مشکالت راپشت سرگذاشتهایم٬
لیکن سیاستهای پولی شما از اعتبار بهتری برخوردار شده است“ حمزه در ادامه گفت ٬تالش آمریکا در
ماههای آتی جهت کنترل تورم و موازنه پرداختهای خود بازگو کننده داستان خواهد بود .وی اضافه کرد
”حفظ نیروی دالر به نفع ما در ـکویت است“ .حمزه عباس گفت بهمین دلیل در رابطه باقیمت نفت٬ـکویت به
طرز غیر مسئوالنه عمل نخواهد کرد ٬لیکن ما نیز باید اعتراف کنیم ٬سیاستهای پولی چند ماه گذشته
آمریکا برای ـکویت مشکالتی را به وجود آورده است .وی گفت تا مدتی فکر میکرده است که آمریکا
سیاست تبدیل ارز را بااوپک مرتبط ندانسته و از آن تنها به عنوان یک اسلحه تاـکتیکی در تحریک اقتصاد
آلمان و ژاپن بهره برداری مینموده است .لیکن سقوط ارزش دالر مشکالت سیاسی واقتصادی شدیدی
را بر سر راه اوپک قرار داد .وی گفت ٬حتی عربستان سعودی نیز قادر نبود از ثبات قیمتها حمایت کند٬
چون در مقایسه باواردات ناشی از جهان صنعتی ارزش نفت سیر نزولی را در پیش گرفته بود .این معما این
است که ما میدانیم افزایش قیمت نفت به دالر فشار وارد خواهد کـرد و از قـدرت خـرید و ارزش
سرمایهـگذاریهایمان نیز خواهد کاست .ولی هنگامی که دولت آمریکا اجازه میدهد ارزش دالر پایین
بیاید ٬ما نمیتوانیم شاهد سقوط ارزش مهمترین معیارهای خود باشیم” .ما مجبور شدهایم توازن الزم را
به وجود آوریم“.
حمزه عباس ادامه داد در مقایسه با دیگر شاخصهای اقتصادی قیمت حقیقی نفت خام اوپک هنوز هم
بسیار پایین است .برنامه قیمتگذاری ابوظبی از نظر وی ”بسیار محافظه کارانه است “.با فشار وارده از
طرف بحران ایران بر بازار جهان ٬روشن است که شرکتهای نفتی میتوانند در نتیجه قراردادهای ارزان
خود با کشورهای تولید کننده منافع سرشاری را به جیبهای خود سرازیر سازند .حمزه گفت به همین دلیل
برای جبران این وضع در بازار قیمتهای نفتی قدری افزایش پیدا خواهند کرد .ما گفتیم که مقداری افزایش
قیمت در حال حاضرخوب است و بهتراست از جهش ناـگهانی قیمت که میتواندموجب اغتشاش و بحران
در بازار بینالمللی پولی بشود ٬جلوگیری به عمل آید.
حمزه عباس در رابطه با بحران ایران باخونسردی تمام صحبت کرد) .ـگفتگوی ما یک روز قبل از حمله

ـکویت  755

به سفارت آمریکا در تهران صورت گرفته بود (.وی گفت بحران ایران آنچنان جو ناراحت کنندهای را در
منطقه پدید آورده که اـکثر مردم قادر به ارائه یک تحلیل روشن و منطقی نیستند .معذالک حمزه گفت بهتر
است آینده نگری بیشتری داشته باشیم و تا حد امکان از اوضاع کنونی حقایق بیشتری را استخراج کنیم.
وی اصرار داشت که علیرغم اشتیاق انقالبی ایران خمینی باالخره پی خواهد برد که الزم است چرخ
اقتصاد کشور به راه افتد و این بدان معنی است که در نهایت او باید با آمریکا به توافق برسد .وی گفت یک
مطلب کامًال روشن است و آن اینکه خمینی چپ گرا نیست .با این وصف آمریکا ٬باید راهی برای همکاری
اقتصادی با ایران پیدا کند .آمریکا باید تا حد امکان جنبه سیاسی نظامی اوضاع راتشدید ننماید .وی گفت
”با پیشنهادات اقتصادی به آنها نزدیک شوید“ چون نزدیک شدن به آنها از طریق عقاید سیاسی بسیار
دشوارتر است.
حمزه عباس گفت که کشورهای عربی نیز باید به فکر ایجاد یک رابطه جدید با ایران باشند .وی گفت
اـگر خمینی بر سر قدرت باقی بماند ٬ظاهرًا برخالف شاه به جهان عرب نزدیکتر خواهد شد .حمزه گفت٬
تمام مواضع اتخاذ شده در رابطه با سیاست خارجی توسط خمینی و یارانش نشانگر این واقعیت است که
آنها میخواهند با همسایگان عرب خود رابطه نزدیکتری را برقرار سازند .وی از اعـالم حـمایت از
فلسطینیها ٬محکوم نمودن نقش شاه به عنوان پاسدار حریم خلیج ٬و احتمال بازگشت جزایر ابوموسی و
تنب به اعراب در این زمینه یاد کرد .وی در ادامه گفت ٬حتی با این وصف ٬تأثیر انقالب ایران سبب شده
است که دولتهای کشورهای عربی دائمًا و به طور پیوسته اوضاع سیاسی داخلی خود را زیر نظر داشته
باشند .در خاتمه گفت ٬در ـکویت خانواده حاـکم بسیار محبوب است و اـکثریت مردم کویتی و غیر کویتی
ـکشورثروتمند و مرفه هستند .وی گفت مصر تنها کشور عربی است که اوضاع داخلی آن مشابه ایران است
و ”مصر مهمترین کشوری است که پس از ایران دچار انقالب اسالمی خواهد گردید“.
سند شماره )(28

طبقهبندی :خیلی محرمانه
تاریخ 17 :اسفند ماه 1357
به :وزارت امور خارجه در واشنگتن دی ـ سی ٬با اولویت
از :سفارت آمریکا در ـکویت
موضوع :مشاور سرمایه گذاری امیر در مورد مشکالت دالر گفتگو میکند
1ـ خالصه :مشاور سرمایه گذاری و مالی با نفوذ امیر یعنی ابوسعود در تاریخ  15اسفند ماه به سفیر
ـگفت بیانات اخیر وزیر کویتی در مورد سقوط ارزش دالر مبالغهآمیز بوده است .وی گفت بیانیه  9اسفند
امیر در مورد تشکیل اجالس اضطراری اوپک مبتنی بر یک شرط مهم و آن هم ”ادامه سقوط ارزش دالر“
بوده است .از نظر ابوسعود در این صورت یا باید از طریق افزایش مستقیم قیمت نفت و یا ایجاد رابطه بین
قیمت نفت و سبد ارزی اوپک سطح درآمد حاصله از فروش نفتی حفظ شود .وی معتقد است که دولت
آمریکا در حمایت از دالر اقدامات الزم را انجام خواهد داد و در حل این مشکل خواستار همکاری شده
است .سفیر معتقد است که تماس سریع یکی از متخصصین پولی میان رتبه آمریکایی با ابوسعود میتوان
مؤثر واقع گردد) .پایان خالصه(.
2ـ سفیر به همراه رئیس بخش اقتصادی بازرگانی سفارت با خالد ابوسعود مشاور مالی امیر مالقات
ـکرد تا پیرامون نگرانی کویت در زمینه سقوط ارزش دالر وپیدایش جو مساعد در اینجا به منظور افزایش
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دادن قیمت نفت گفتگو نمایند.
)ابو سعود به مدت  20سال رئیس بخش سرمایهـگذاری وزارت دارایی بوده و هم اـکنون به عنوان
مشاور سرمایهـگذاری خانواده صباح و دولت ـکویت عمل میکند .وی همچنین مشاور مالی صندوق
ابوظبی میباشد(.
3ـ عکسالعمل وزیر .ابوسعود عکسالعمل وزیر و مطبوعات را در رابطه با این موضوع مبالغهآمیز و
توأم باعدم آـگاهی خواند .وی بیانیه امیر رایاد آور شد که توسط وزیر نفت در تاریخ 9اسفند ماه دراختیار
مطبوعات گذاشته شده بود )مرجع ب( و نشانگر موضوع دقیق کویت و اشاره به مرحله مشروطه در
صورت ادامه سقوط ارزش دالر بود .در صورت ادامه وخامت اوضاع بود که دولت کـویت از اوپک
درخواست میکرد تشکیل یک اجالس اضطراری را داده و قیمت نفت را به منظور جـبران خسـارت
احتمالی باال ببرد .وی گفت تصمیمات دولت در این زمینه تنها توسط امیر اتخاذ میگردد )البته با مشورت
با ابوسعود(.
4ـ عدم نگرانی در درازمدت .ابوسعود در مورد تأثیر سقوط ارزش دالر بر سرمایهـگذاریهای کویت
نگران نبود ٬چون اـکثر این سرمایهـگذاریها درازمدت هستند .نوسان کوتاه مـدت سـرمایهـگـذاریـهای
”ملموس“ درازمدت در آمریکا اهمیت چندانی ندارد) .ابوسعود گفت که حدود  55درصد سرمایهـگذاریها
به استثناء سرمایهـگذاریهای سیاسی در آمریکا صورت گرفته است( .امیر متقاعد شده است که اقتصاد
آمریکا نیرومند بوده و این نیرو حفظ خواهد شد .در واقع ارزهای معتبری چون فرانک سوئیس و مارک
آلمان در مقایسه با ارزش پایهای اقتصاد آنها در کوتاه مدت )به خصوص در مورد سوئیس( و یا مدت
پنجسالهای که طی آن اقتصاد آلمان قدری ضعیف خواهد شد ٬دارای ارزش بسیار جلوه داده شدهاند .به
هر حال ٬آمریکا دارای تنها اقتصادی است که میتواند سرمایهـگذاریهای درازمدت کشورهای عربی عضو
اوپک را جذب نماید.
5ــ نگرانی کوتاه مدت بودجهای :بنا به گفته ابوسعود نگرانی دولت کویت بیشتر مربوط به تأثیر دالر بر
منابع مالی کوتاه مدت کویت در نیویورک است که از طریق آنها مخارج بودجهای جاری تأمین میگردد٬
ابوسعود توضیحات ذیل را ارائه داد .وی گفت تمام رسیدهای نفتی کویت در نیویورک به صورت دالر
پرداخت میگردد .این منابع مالی به دو قسمت حساب بودجهای و حساب ذخیرهای تقسیم شده کـه
حساب دوم معموًال صرف سرمایهـگذاریهای درازمدت میشود .حساب بودجه به صورت کوتاه مدت و از
هفت روز تا یک سال نگاهداری میشود ٬و معادل سه تا چهار میلیارد دالراست تنهانقطهای که قادر است
مبالغی چنین هنگفت را نگاهداری کند نیویورک است .کویت از این منبع ماهانه در رابطه با مخارج
عمرانی و جاری دولتی حدود  3میلیون دالر برداشت میکند که مقداری از این دالرها را به دینار کویت
تبدیل مینماید .در دو ماه گذشته ارزش دالر در مقایسه با دینار ـکویت 5ـ 4درصد کاهش یافت .بخش
اعظم مخارج دولت صرف واردات میشود که تنها 17درصد آن را آمریکا تأمین میکند و 65درصد دیگر
آن از طریق جامعه اقتصادی اروپا و ژاپن تأمین میشود .در سال میشود .در سال گذشته ارزش دالر
نسبت به مارک آلمان  13درصد ٬نسبت به ین ژاپن  21درصد و نسبت به فرانک سوئیس  27درصد و یا به
طور متوسط حدود 12تا 13درصد کاهش یافته است .بنابراین همین کاهش ارز ساالنه حدود 300
میلیون دالر یا درصد خسارت به ـکویت وارد میسازد).ـکه رقم  100میلیون دالر در روز ارائه شده توسط
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صحت داردـ ـ مرجع الف(.
وزیر کشور حسین در این رابطه ّ
 6ـ نیاز به تضمین درآمد نفتی .ابوسعود گفت امیر نسبت به قدرت اقتصاد آمریکا ایمان دارد و معتقد
است که دولت آمریکا جهت حل مشکالت انرژی اقدامات الزم را انجام خواهد داد .در نتیجه در رابطه با
منابع ارزی درازمدت ـکویت در آمریکا نباید نگرانی وجود داشته باشد .ولی جهت حراست از درآمد نفتی
ـکویت باید اقدامی صورت گیرد .برای این کار نیز دو راه وجود دارد) :الف( یا قیمت نفت افزایش یابد یا
)ب( یک سبد ارزی به وجود آید تا قیمت واقعی نفت در نتیجه نوسانات نفتی ثابت بماند .ابوسعود گفت
روش دوم را ترجیح میدهد.
7ـ تأثیر منفی افزایش قیمت منفی سفیر یادآور شد که هر راهی انتخاب شود ٬هزینه نفتی افزایش
خواهد یافت و بر اقتصاد جهانی تأثیر منفی پدید خواهد آمد .عالوه بر این ٬ممکن است باعث پایین آمدن
بیشتر ارزش دالر بشود ٬که قطعًا به نفع آن دسته از کشورهای اوپک که به دالر سرمایه گذاری کردهاند
نیست.دالر درگذشته نیز با نوسانات ارزش دست به گریبان بود و ـکویت نیز با همین وضع به منافع خود
رسیده است .ابوسعود معتقد است که ارزش دالر هیچگاه زیاد از حد باال نرفته است .لیکن مانند سفیر
معتقد است که طرح شناوری باال بسیاری از پیچیدگیها را از بین خواهد برد ٬ولی طرح ریزی آن نیز کار
سادهای نیست.
 8ـ با اشاره به نقطه نظر سفیر در مورد تأثیر افزایش قیمت نفت براقتصاد جهانی ٬ابوسعود گفت دیگران
در این نگرانی آمریکا سهیم نیستند ٬چون با وجود اینکه سقوط ارزش دالر باعث خواهد شد که آلمانها
پول کمتری در ازاء نفت بپردازد ٬ولی آلمان غربی مایل است شاهد باال رفتن ارزش دالر باشد .سفیر گفت
آلمانها همیشه در معرض خطر تورم قرار داشته و عالوه بر این از موضع موازنه پرداخت خوبی برخوردار
هستند .ولی در مورد بسیاری دیگر از کشورهای غربی این طور نیست ٬چون ثبات قیمت نفت برای آنها
فرصتی پیش آورده بود .تا به ثبات اقتصادی خودبپردازند.یک ضریب مهم دیگر این است که حفظ ذخیره
حدود  12تا  13درصد کاهش یافته است .بنابراین همین کاهش ارز ساالنه حدود  300میلیون دالر یا
درصد ارزی که همیشه آمریکا نیز به آن عالقهمند است کاری بسیار دشوار است .آنهایی که به دالر
سرمایهـگذاری کرده و از منافع آن استفاده کردهاند .نباید با در پیش گرفتن اقداماتی خاص به آن ضربه
بزنند .در حال حاضر باید همکاری کرد تا با انجام گامهای معقول و منطقی ثبات پولی حفظ شود.
9ـ حراست از ارزش درآمدهای نفتی .ابوسعود بار دیگر تکرار کرد که مسئله موجود حراست از
ارزش واقعی درآمدهای نفتی است ٬لیکن در صورتیکه ثبات دالر حفظ شود و یا ارزش قبلی خود را به
دست آورد ٬انجام اقدامات باالضرورتی نخواهد داشت )پاراـگراف  .(6امیر نیز در بیانیه خود با صراحت به
این مسئله اشاره کرده است .ابوسعود گفت ثبات یعنی ارزش دالر در مدت دو هفته بهبود بیشتری پیدا کند.
اـگر ارزش دالر معادل  2/30مارک سال گذشته باال برود ٬کافی خواهد بود.
10ـ اقدامات محافظه کارانه .ابوسعود گفت گرچه ـکویت در موقعیتهای بسیار میتوانست از طریق
تبدیل ارز منافع بسیاری را نصیب خود سازد ٬ولی تمام ادارات دولتی و یا شرکتهایی را که دولت در آنها
نفعی داشت ازتبدیل ارز و فروش آن منع کرده بود.وی بار دیگرتکرار کرد که ـکویت مایل است درآمدهای
نفتی خور را ثابت نگاهدارد .آمریکا نیز به چند طریق میتواند در این وضع بهبودی پدید آورد .که یکی از
آنها باال بردن نرخ بهره در حمایت از دالر است و دیگری فعالیت بیشتر در زمینه قراردادهای چند جانبه.
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آمریکا و ـکویت نیز در این زمینه قادر به همکاری هستند.
11ـ ابو سعود گفت درست است که دالر ارزان به صادرات آمریکا خواهد افزود و باالخره دالر را
تقویت خواهد کرد ٬لیکن این وضع به فوریت پیش نخواهد آمد ٬بنابراین مشکل ـکویت نیز در زمان حال
حل نخواهد شد.
12ـ سفیر از توضیحات ارائه شده توسط ابوسعود در مورد موضع ـکویت تشکر کرد .وی گفت امیدوار
است ـکویت اقدامات مربوط به قیمت نفت و یااقدامات دیگری را که میتواند بر اوضاع پولی جاری تأثیر
به سزایی داشته باشد بدقت مورد مطالعه قرار دهد.
13ـ اظهار نظر :ابوسعود نقش مهمی در تصمیمگیری امیر پیرامون قیمت نفت و یا مشکل دالر داشته
باشد و به خاطر خود با ابوظبی میتواند در امارات متحده عربی نیز اعمال نفوذ نماید .او صریحًا یک
حرفهای محافظه کار است و در رابطه با مشکالت پولی جاری دارای نقطه نظرهای متعادل میباشد .ولی
او نیز مانند دولت ـکویت نگران خساراتی است که در کوتاه مدت و در نتیجه سقوط ارزش دالر به ـکویت
واردمیشود ومیتواند درطرح برنامهای به منظور آنچه که حفظ ارزش واقعی نفت میداند مؤثرواقع شود
البته در صورتی که اوپک نیز در این زمینه متفقالقول باشد .وزیر نفت شیخ علی خلیفه و وزیر دارایی
العتیقی ـکویت را وادار به ارزیابی مجدد اوضاع کردهاند ٬که بیشتر ناشی از نارضایتی ـکویت در مورد ثبات
قیمت تحمیلی بر دیگر اعضای اوپک چون عربستان سعودی و ایران است .گرچه بیانات ابوسعود نشانگر
احساس همدردی امیر در این رابطه است ٬ولی امیر معتقد است که باید با احتیاط بیشتر عمل نماید.
بنابراین مدتی خواهد گذشت قبل از آنکه ـکویت خواستار تشکیل اجالس اضطراری اوپک شود ٬تا در این
مدت معلوم شود که آیا وضع دالر بهبود خواهد یافت یا خیر .ولی این مدت احتماًال بیش از دو هفته طول
نخواهد کشید.
14ـ درست است که گفتگوی تلفنی بین مقامات خزانهداری آمریکا و وزیران نفت و دارایی نشانگر
این است که آمریکا به نگرانیهای دولت ـکویت وقعی نمینهد ٬ولی به هیچوجه موجب دلسردی آنها نخواهد
شد .به علت نقش خطیر ابوسعود در این رابطه سفیر معتقد است که خزانهداری به نحوی از انحاء با وی
ارتباط برقرار نماید .در صورتی که یکی از مقامات میان رتبه مالی آمریکا با وی تماس گیرد و یاجلسهای
در جای دیگری تشکیل شود ٬با ارائه نقطه نظرات آمریکا و اقدامات احتمالی آن در ثابت نگاهداشتن
اوضاع پولی میتوان بر اقدامات دولت ـکویت در جهت افرایش دادن قیمت نفت تأثیر بخشید .همین امر
نشانگر تمایل آمریکا به همکاری با دولت ـکویت خواهد بود .ولی مالقات مقامات عالیرتبه تالش را در
سطح وزیران متمرکز خواهد کرد در حالیکه در این نقاط با آمریکا نسبت به اوضاع جاری احساس
مائسترون
همدردی چندانی جریان ندارد.
تاریخ 25 :فروردین 1358
از :سفارت آمریکا در ـکویت

سند شماره )(29

به :وزارت امور خارجه در واشنگتن دی ـ سی ٬با اولویت
موضوع :مالقات سفیر با وزیر نفت
1ـ )تمام متن خیلی محرمانه است(
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2ـ خالصه :سفیر در مالقات  25فروردین خود با وزیر نفت در رابطه با چند مسئله نفتی از قبیل٬
قیمت٬تولید٬اقدامات ضدمصری ٬و برنامه انرژی جدید رئیس جمهور صحبت کرد.وزیر نفت گفت ـکویت
برای هر بشکه نفت خام سنگین ) 31درجه( خود  1/8دالر اضافه بها تعیین کرده و نیز به قیمت فصل
چهارم اوپک ) 14دالر( در رابطه با نفتی که خریداران بیش از قرارداد خود به دست میآورند  4دالر
افزوده است .وی گفت ـکویت در نظر دارد سطح تولید افزایش یافته  2/2میلیون بشکه در روز خود را برای
سال 1358ادامه دهد .سفیر برنامه جدید انرژی رئیس جمهور را مورد بررسی قرار داد و یک نسخه از آن
را در اختیار وزیر نهاد .سفیر در مقام توضیح گفت این برنامه تقاضای آمریکا را در رابطه با نفت وارداتی
ـکاهش خواهد داد و گفتگوی وی با دبیر کل آژانس بینالمللی انرژی در پاریس نشان داد که کشورهای
عضو سازمان همکاری و عمران اقتصادی اروپا مصمم هستند ٬کاهش تقاضای نفتی خود را به میزان 5
درصد برسانند) .پایان خالصه(.
3ـ در تاریخ  25فروردین من با وزیر نفت شیخ علی خلیفه الصباح مالقات کردم تا رویدادهای حوزه
نفتی را در مدت غیبتم به خاطر مشورت در واشنگتن مورد بررسی قرار دهیم .یاد آور شدم که اجالس
مشورتی اوپک در ژنو در تاریخ 6فروردین باالخره موجب تصمیمگیری پیرامون قیمت نفت گردید .وزیر
نفت نیز گفت که مقصد اصلی این نبوده ٬لیکن وضع بازار سبب بروز تصمیمگیری پیرامون قیمت نفت شده
است .من موضع آمریکا را در رابطه با افزایش قیمت نفت اوپک به خصوص اضافه بهاء را مورد بررسی
قرار داده و گفتم که از نظر آمریکا این کار مضر میباشد ٬چون در رابطه با تالشهای ضد تورمی ما نه تنها بر
اقتصاد آمریکا و جهان تأثیر میبخشد بلکه مانع پیشرفت کشورهای رو به رشد نیز خواهـد گـردید
)مرجعـالف(.
4ـ نفت برای سودان .شیخ علی خلیفه در رابطه با عرضه نفت به کشورهای رو به رشد بیشتر از مسئله
تأثیر افزایش قیمتها براقتصاد آنها عالقه نشان داد .وی گفت تأخیر بالقوه شرکت ملی نفت ـکویت در ارسال
محصوالت پاالیش یافته نفتی به سودان سبب پیدایش کمبود شدید در آنجا شد .وی گفت که به شرکت
ملی نفت ـکویت دستور داده است تا محصوالت تأخیر شده به سرعت ارسال میشود تا مطمئن شوند که
برنامه صادرات آنها به سودان با دقت اجرا میشود ٬من خاطرنشان ساختم که سودان در رابطه با نفت
دچار مشکالتی شده و علت آن نیز عدم ارسال این محصوالت توسط عراق به سودان بوده که ظاهرًا علل
سیاسی داشته است .علی خلیفه گفت:این امر تنها در رابطه با نفت خام صادق است و عربستان سعودی
توافق کرده است که مقدار مورد نیاز نفت خام را به پاالیشگاه سودان صادر نماید .با این وصف وی گفت
قرار است تا چند هفته دیگر این پاالیشگاه به علت تعمیرات مورد نیاز تعطیل گردد ٬که از نظر زمانی بسیار
تأسفآور است.
5ــ قیمت نفت ـکویت .شیخ علی خلیفه در مقام تأیید گفت ـکویت برای نفت خام خود 1/80دالر اضافه
بها و در فصل چهارم سال برای مقدار مازاد نفت خریداری شده توسط خریداران بیش از موارد قید شده در
قراردادها  4دالر به قیمت اوپک اضافه خواهد کرد .هنگامی که از وی سؤال شد که منطق موجود در این
اضافه بهاء ویژه را توضیح دهد ٬علی خلیفه گفت به این ترتیب دولت ـکویت خواهد توانست بخشی از
خسارات وارده به خود را در نتیجه عدم تصفیه نفت در پاالیشگاههای خود جبران نماید .وی مدعی است
ـکه به منظور در دسترس قراردادن این مبالغ اضافی و یا نفت خام٬وی عرضه نفت به پاالیشگاه نفت ـکویت
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را از  220/000بشکه در روز به روزانه  130/000بشکه تقلیل داده است .در حالی که درآمد حاصله از
هر بشکه نفت پاالیش یافته معادل 21ـ20دالر است.
بنابراین ٬اـگر دولت ـکویت در تالش برای جبران کمبود نفت جهان قیمت بیشتری دریافت نکند ٬باید
ضررهای بیشتری را متحمل گردد .وی گفت هدف از این اضافه بهاء ممانعت از خرید نفت بیشتر نیست.
یکی از دو شرکت تولید کننده نفت ـکویت یعنی شل اضافه بهای جدید را پذیرفته است .لیکن به خاطر
تعطیالت طوالنی عید پاـک وزارت نفت از بریتیش پترولیوم خبری دریافت نکرده است .با یاد آور شدن
این مطلب که عربستان سعودی برای نفت خام خود اضافه بهایی را تعیین نکرده است .سؤال کردم که اضافه
بهای ) 1/8دالری( ـکویت آیا در مورد نفت تولیدی شرکت نفت عربی که ـکویت و عربستان سعودی در آن
شریک هستند نیز بکار برده خواهد شد .وزیر نفت پاسخ مثبت داد و گفت شرکت نفتی عربی براساس
قیمت دوگانه عمل خواهد کرد ٬ولی این امر بر فروش نفتی آنها تأثیر منفی نخواهد داشت ٬چون آنها نفت
اضافی تولید مینمایند.
6ـتولید نفت ـکویت .علی خلیفه درتأیید گفت ـکویت سقف تولیدی افزایش یافته  2/2میلیون بشکه در
روز )تولید شرکت ملی نفت ـکویت( را در سال  1358حفظ خواهد کرد .گفت اضافه تولید 200/000
بشکه در روز بر تالش ایران جهت دستیابی به سهم خود در بازار تأثیرچندانی نخواهدداشت .در پاسخ به
سؤال من وی گفت مقدار نفت مازاد در فصل سوم آماده فروش خواهد بود ٬البته در صورتی که کمپانیها
مایل به خرید آن باشند .ولی شرط اصل افزایش تولید نفت یعنی تولید گاز کافی برای راهاندازی تأسیسات
جدید گاز مایع که قرار است دولت ـکویت آن را از صاحبان قرار داد در فصل سوم پس بگیرد ٬دیگر قابلیت
ـکار بردندارد .و درواقع٬این آزمایش در ماه اـکتبر صورت خواهد گرفت چون با صاحبان قرارداد در زمینه
تأخیر تحویل کارخانه توافق شده است.
7ـ ایران در مورد طرز فکر ایرانیها در اجالس اخیر اوپک در ژنو سؤال کرده گفتم آیا وزیر فکر میکند
ـکه آنها مقررات اوپک را رعایت خواهند کرد یاخیر .علی خلیفه گفت مقررات را رعایت خواهند نمود .وی
ـگفت آنها ابتدا میخواستند اضافه بهای  2/50دالری را برای هر بشکه تعیین کنند ٬لیکن پس از تعیین
 1/80دالر توسط ـکویت ٬قطر و ابوظبی ایرانیها نیز همین مقدار اضافه بها را پذیرفتند .وی گفت که قبًال
شنیده بود که ایران از مشتریان ژاپنی خود خواسته است که در میزان نفت خریداری شده خود از ایران 25
درصد کاهش پدید آورند .ایران احتماًال به این دلیل این کار را کرده است ٬که بتواند نفت خود را به اعضای
پیشین کنسرسیوم یعنی بریتیش پترولیوم و شل بفروشد.
 8ـ عراق ٬وزیر نفت معتقد است که عراقیها هنوز هم کمی بیش از  3میلیون بشکه در روز نفت تولید
میکند .وی گفت آنها هنوز هم یک سوم نفت تولیدی خود را در بازار سیاه بفروش میرسانند.
 9ـ تحریم مصر .علی خلیفه در نظر داشت از تانکرهایی که نفت این کشور راحمل میکنند ٬بخواهد که
ـکانال سوئز را تحریم کرده و از خط لوله سومد استفاده نمایند )مرجع ج( .وی گفت قطعنامه وزیران خارجه
واقتصاد در اجالسیه بغداد خواستار رعایت این شرط نشده بود .سؤال کردم که آیا ممکن است در اجالس
اوپک عربی که قرار است در تاریخ  17فروردین در ـکویت برگزار شود ٬این موضوع نیز مطرح گردد .وی
در پاسخ گفت این موضوع جزو برنامه کاراجالس نیست ٬ولی ممکن است که اعضاء بخواهند آن را مطرح
نمایند ٬به هر حال ٬موضع ـکویت در این زمینه به قوت خود باقی خواهد بود.وی گفت اجالس اوپک عربی
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نیز باالخره با اخراج مصر موافقت خواهد کرد ٬گرچه این اخراج قرار نیست در مورد شرکتهای وابسته به
اوپک عربی بکار برده شود .وی گفت اوپک عربی تالش بسیاری بخرج داده بود تا بخش خصوصی را به
سرمایهـگذاری در شرکتهای خود ترغیب نماید و اخراج مصر سبب خواهد شد که سرمایه گذاری بخش
خصوصی در آینده توأم با شک و تردید باشد.
10ـپیشنهاداجالس ونزوئال.وزیرنفت خاطرنشان ساخت که ـکویت دراجالس اوپک و غیراوپک که
توسط وزیر انرژی ونزوئال قرار است در لندن سازماندهی شود شرکت خواهد کرد .وی معتقد است که این
اجالس تا ماههای تیر و مرداد برگزار نخواهد شد .هنگامی که از وی سؤال کردم که آیا ممکن است از
آمریکا نیز جهت شرکت در آن دعوت به عمل آید یا خیر ٬وی در پاسخ گفت چون آمریکا یک کشور
صددرصد واردکننده نفت است ٬برای پیوستن به این گروه واجد شرایط نیست .با این وصف ٬وی امیدوار
است اجالسی از کشورهای مصرف کننده و تولید کننده در اوائل سال آتی تشکیل گردد.
11ـ برنامه انرژی رئیس جمهور .جهت اطالع وزیر نفت مروری بر برنامه جدید انرژی رئیس جمهور
جدی در راه تولید انرژی و ترغیب صرفهجویی آن میباشد.
داشتم ٬و اظهار داشتم که این برنامه تالشی ّ
عالوه بر این یادآور شدم که از جنبههای مهم آن عدم کنترل قیمت نفت و اجراء اقدامات اجباری و
داوطلبانه به منظور صرفهجویی انرژی میباشد .من نیز معتقدم که این تالشها همراه با تالشهای آژانس
انرژی بینالمللی موجب  5درصد کاهش در تقاضا برای نفت بشود .علی خلیفه به برنامه انرژی رئیس
جمهور عالقه بسیار نشان داد من نیز یک نسخه از آمار و ارقامنامه آژانس روابط بینالملل آمریکا را که
نشانگر وسعت این برنامه بود ٬در اختیار وی قرار دادم .وزیر نفت گفت نگرانی وی از اینست که جنبه عدم
ـکنترل قیمت نفت خام تا زمان تصویب مالیات ”منافع بادآورده“ به تأخیر افتد.
12ـ آژانس انرژی بینالمللی .من در مورد گفتگوهای خود با دبیر کل آژانس انرژی بینالمـللی
النتزک که گفته بود بسیاری از کشورهای عضو سازمان همکاری و عمران اقتصادی در نظر دارند ٬مصرف
نفتی خود را  5درصد یا بیشتر کاهش دهند به وزیر نفت مطالبی گفتم .من به وی گفتم که النتزک امیدوار
است پس از اجالس شورای آژانس انرژی بینالمللی در اواخر اردیبهشت اعـالمیه مـهمی را مـنتشر
مائسترون
سازد.
سند شماره )(30

طبقهبندی :خیلی محرمانه
تاریخ 25 :فروردین 1358
به :وزارت امور خارجه در واشنگتن دی ـ سی
از :سفارت آمریکا در ـکویت
موضوع :نقطه نظرات وزیر نفت ـکویت در مورد قیمت نفت ٬تولید ٬دالر و مسائل مربوطه
1ـ )تمام متن خیلی محرمانه است(
2ـ خالصه .شیخ علی خلیفه الصباح وزیر نفت ـکویت در تاریخ 20فروردین در مصاحبه با سردبیر
خارجی مجله فاینانشنال تایمز گفت دیگر تولید کنندگان اوپک برای از بین رفتن نگـرانـیهای ایـران
حاضرند تولید اضافی خود را کاهش دهند ٬لیکن ”نگرانیهای ایرانیها بی مورد است“ ”باال رفتن ارزش
دالر ما را به پایین آوردن قیمتها متقاعد خواهد ساخت .از بین رفتن مقررات نفتی و گازی توسط آمریکا
مفید است لیکن در کوتاه مدت مؤثر نخواهد بود” “.از ماه شهریور تا دیماه سال کمبود نفتی بسیار شدید
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خواهد بود“ ٬حتی اـگر مصرف کنندگان به هدف کاهش  5درصد از تقاضا برسند در سال  1359بازار از
تشنج بیشتری برخوردار خواهد شد ٬در بلوک شوروی تقاضا در مقابل عرضه باال خواهد رفت و همین
امر بر عرضه کلی در جهان تأثیر خواهدداشت ٬اوضاع ایران تغییر فاحشی در امورپدید نیاورده است ٬تنها
راه ناـگزیر را به پیش کشیده است .ـکویت مخارج عمرانی خود را در آینده بر کارهای زیربنایی به خصوص
احداث جاده ٬مسکن ٬آب و برق متمرکز خواهد کرد تا وسیلهای برای توزیع ثروت باشد و هراز چند یک
بار تنها به احداث یک پروژه نفتی همت خواهد گمارد )پایان خالصه(.
3ـ در تاریخ  20فروردین ماه سردبیر خارجی فایننانشال تایمز با وزیر نفت ـکویت شیخ علی خلیفه
یک مصاحبه دو ساعته انجام داد .آنچه در ذیل میآید نکات اقتصادی مطروحهای است که از رونوشت
ارائه شده توسط سردبیر به ما استخراج شده است )نقطه نظرات وزیر نفت در رابطه با امنیت خلیج در
تلگرام مرجع گزارش شده است(.
4ـ بحث و تبادل نظر پیرامون تولید در اجالس  6فروردین اوپک در ژنو .در اجالس اوپک ”تالشی
برای برنامهریزی تولید و یا تعیین سهمیه تولید صورت نگرفت .چند کشور مشخص تولید خود را باال
بردهاند تا کمبود موجود در بازار از بین برود .کشورهای دیگر نیز به سهم خود برای از بین بردن بحران
بازار هر کاری که میتوانستند ٬انجام دادهاند.
ایرانیها بی جهت از این نگرانند که ممکن است این افزایش تولید ادامه یابد و توان آنها در زمینه ارائه
نفت به بازار از بین برود .دیگران به آنها اطمینان دادند که به هیچوجه سعی ندارند سهم ایران را در بازار به
خود اختصاص دهند .برعکس )این کشورها( کامال آماده همکاری با ایران هستند تا به سطح تولید مورد
پسند خود برسد ...برداشت چنین بود که با افزایش تدریجی تولید ایران کشورهایی )ـکه نفت اضافی تولید
مینمایند( قادر خواهند بود ٬هدف اصلی تولیدی خود را در پیش گیرند.من از این متعجب هستم که چرا
مطبوعات غربی این حقیقت را وارونه جلوه دادهاند تا نشان دهند که کشورهای اوپک قصد دارند جهان را
با قحطی نفت روبرو سازند .این نظریه کامًال عکس کارهایی است که ما انجام دادهایم یعنی سعی کردهایم
میزان کمبود را کاهش دهیم“.
5ــ قیمت نفت .س ـ آیا هدف از کاهش تولید باال بردن قیمتها نیست؟ ج ـ اـگر غرب از کشورهای
تولیدکننده به خاطر افزایش تولید که آن هم به خاطر از بین رفتن کمبود نفتی انجام گرفته تا پس از عادی
شدن اوضاع سطح تولید اولیه خود را در پیش گیرند ٬انتقاد میکند” ٬بنابراین با بروز بحران بعدی هر کشور
تولید کننده حق خواهد داشت قبل از افزایش سطح تولید خود به منظور تأمین نیازهای جهانی تردید به دل
راه ندهد“.
6ـ دالر س ـ آیا تحت تأثیر ثبات دالر و نقش آن در کاهش فرسایش قدرت خرید خودواقع شدهاید؟
ج ـ ما صرفًا مایل به باال بردن قیمت )نفت( نیستیم .ما صرفًا میخواهیم قدرت خرید درآمدهای خود را
حفظ کنیم .اـگر باال رفتن ارزش دالر در این زمینه مؤثر باشد ٬ما به پایین نگاهداشتن قیمت نفت خود
متقاعد شدهایم .امیدوارم قدرت دالر حفظ شود ٬لیکن امیدواری و طرز تفکر من همیشه یکی نیست.
پیشبینی روند ارزی حرفه من نیست ٬لیکن اـگر تورم در امریکا پایین نیاید ٬شما نمیتوانید با اقدامات
تصنعی ارزش دالر را باال ببرید.
7ـ برنامه انرژی رئیس جمهور” .از بین رفتن مقررات گاز مفید واقع خواهد شد ٬ولی فکر نمیکنم به
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صورت یک وسیله معجزهآسا الگوی واردات )انرژی( آمریکا را تغییر دهد .کاربرد همین اصل در زمینه
درازمدت مؤثر خواهد بود ٬چون موجبات ترغیب اـکتشاف را فراهم میآورد ...لیکن گفتن اینکه همین
اقدام کافی است درست نیست ...چون این امر نخواهد توانست مرا متقاعد سازد که نزد وزیر دارایی رفته و
از او بخواهم در رابطه با دالر سرمایه گذاری )بیشتری( انجام دهد .فکر نمیکنم که الیحه انرژی در کوتاه
مدت چندان مؤثر باشد“.
 8ـ وضع عرضه و تقاضای آتی نفتی .در سال  1358عرضه و تقاضا متعادل خواهد شد ٬لیکن در
ماههای شهریور و دیماه کمبود نفتی بسیار حاد خواهد بود .پیش بینی در مورد سال 1359دشوارتر است
و بستگی به میزان صرفهجویی در جهان صنعتی دارد و دیگر اینکه معلوم نیست میزان  5درصد کاهش
تقاضا ادامه خواهد یافت و آیا کافی خواهد بود ٬یا خیر .حتی اـگر این وضع ادامه یابد ٬سال  1359سال
سختی خواهدبود .فکر نمیکنم که بتوان مخازن ذخیره را بار دیگر پرکرد .درواقع ٬سؤال موردنظر در سال
 1359این است که آیا سال مزبور سال سخت یا بسیار سختی خواهد بود .سال  1360نیزبستگی به میزان
رشددارد ٬لیکن من میتوانم در مورد یک چیز به شمااطمینان بدهم ٬نفت اضافی سالهای  1355و 1356
دیگر وجود نخواهد داشت.
9ـ کمبود نفتی شوروی .سـ ”ـگزارشات واصله نشان میدهد که شوروی در میان دوره با کمبود نفت
روبرو خواهد شد .آیا فکر میکنید روسها نیز وارد بازار نفتی خواهند شد جـ بسیاری از کشورهای
سوسیالیستی اروپای شرقی سالهاست که وارد بازار شدهاند .آنهاواردات نفتی خود از کشورهای اوپک را
ـگسترش میدهند .علت آن نیز افزایش تقاضای آنها و عدم افزایش عرضه توسط شوروی است ٬چون
شوروی قادر به این کار نیست .بلوک شوروی با قدرت بیشتری وارد بازار میشوند٬وابستگی آنها به نفت
افزایش مییابد و همین مسئله بر کل عرضه نفتی تأثیر خواهد داشت“.
10ـ تولید ایران” .فکر نمیکنم ایران مایل باشد به سطح تولیدی پیشین خود بازگردد .انتظار میرفت
ـکه در سالهای  1360تولید ایران کاهش یابد .تقاضای داخلی نفت در ایران افزایش مییافت ٬لیکن از
طرف دیگر ظرفیت تولیدی حوزههای نفت نیز سیر نزولی پیدا میکرد .از نظر من اوضاع ایران را به طرز
فاحشی دگرگون نکرده است ٬تنها راه ناـگزیر را در پیش رو قرار داده است“.
11ـ پروژههای مهم آتی درـکویت .در پنجسال آینده در بخش نفتی“ هراز چندیک بار یک پروژه مهم
آغاز میگردد٬اینک هرگز دو پروژه نفتی را به طور همزمان آغاز نخواهیم کرد .هنوز هم میل داریم بخش
اعظم پول موجود را در زمینه نفتی چه در زمینه پاالیشگاهی یا پتروشیمی چه در زمینه اـکتشاف مصرف
نماییم .لیکن تالشهایمان را در حد توان خود محدود خواهیم کرد .در بخشهای دیگر که بیشتر بر مسائل
زیر بنایی متمرکز بوده و شامل جهش و تأخیرهایی بیشتر بوده ٬به خصوص در زمینه برق ٬جاده و توزیع
آب ٬تالشها ادامه خواهد یافت .علّت نیز این است که در چند سال گذشته این پروژهها کم اهمیت تلقی
میگردید .لیکن همین پروژهها راه دیگری برای توزیع ثروت بوده و مهمترین جنبه برنامهریزیهای ما به
حساب میآید .به همین دلیل مسکن نیز از اهمیت بسیاری برخوردار خواهد بود .احتماًال سعی خواهیم
ـکرد ٬میزان مساـکن خصوصی را تقلیل دهیم ٬چون مازاد آن بسیار است.
12ـ اظهار نظر :علی خلیفه معموًال صریح و بی پرده سخن میگوید .بنا به عقیده ما نقطه نظرات وی که
با سردبیر فاینانشنال تایمز در میان گذاشته صحت دارد و نشانگر نظرات خود او درمورد موضوعات مورد
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سند شماره )(31

مائسترون

طبقهبندی :خیلی محرمانه
تاریخ17 :اردیبهشت 1358
به :وزارت امور خارجه در واشنگتن دی ـ سی
از :سفارت آمریکا در ـکویت
موضوع :تولید نفت ـکویت در فروردین ماه 1358
1ـ )تمام متن خیلی محرمانه است(
2ـ محض اطالع ٬کل تولید نفت خام ـکویت در فروردین ماه به طور متوسط  2/55میلیون بشکه ٬و
بیش از  100/000بشکه کمتر از رقم  2/66میلیون بشکه در روز مربوط به ماه گذشته است .تولید نفت
درفروردین  1358معادل  29درصدبیشتر از سطح تولید همین ماه در سال گذشته بوده ٬در حالی که تولید
نفت در فاصله بین دی ماه و فروردین  38درصد بیشتر از تولید چهار ماهه اول سال  1357بوده است.
3ـ سطح تولید روزانه هر منطقه نفتی در فروردین ماه به شرح زیر بوده است:
 2/252/566بشکه در روز
شرکت نفت ـکویت
 86/368بشکه در روز
تولید وافرا
 212/283بشکه در روز
سهم ـکویت از منطقه جدا شده
تولید شرکت نفت عربی
 2/551/217بشکه در روز
جمع تولید
4ـ مقام موثق وزارت نفت )حفاظت شود( که ارقام را ارائه نمود ٬گفت علت کاهش تولید شرکت نفتی
ـکویت درفروردین ماه )ـکه تولیدمنطقه جدا شده وافرا کمی افزایش یافته( است اوضاع بدجوری بوده است
)مرجع الف( که سبب شده است که بارگیری تانکرهای نفتی در پایان ماه به سهولت انجام نشود ٬این مقام
توضیح داد که شرکت نفت ـکویت قادر است تنها تولید 4روز خود را ذخیره سازد .به همین دلیل اـگر شرایط
جوی )یا دیگر شرایط( بارگیری تانکرها را مشکل سازد ٬شرکت نفت ـکویت نیز تولید خود را کاهش
میدهد تا تانکهای ذخیره به طور کامل پر نشوند.
پر شدن تانکها به معنی ایجاد وقفه در تولید نفت و الزامًا به معنی توقف در جریان گاز مورد نیاز برای
صنایع تولید برق و دیگر صنایع ـکویت میباشد .سال گذشته ٬میانگین تولید روزانه شرکت نفت ـکویت از
 1/91میلیون بشکه در روز در اسفندماه به  1/78میلیون بشکه در روز در فروردین ماه کاهش یافت که
علت آن نیز شرایط جوی نامساعد بود ٬و بنابراین اظهارات این مقام در این مورد مبنی بر اینکه کاهش
تولید به علت ضرایب فصلی وفنی پیش آمده و در پاسخ به افزایش تولید نفت ایران نیست ٬صحت و اعتبار
مائسترون
خاصی مییابد.
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استیل ٬سر دیوید 746 /
اس .جی .سویرل 14 ٬13 ٬12 ٬10 ٬8 ٬6 /
اس .دی .دیز ) /اسم رمز سردار جاف( 39 ٬21 /
اس .دی .راپ612 ٬610 / ٬
اس .دی .راتر )نام رمز خسرو قشقایی( ٬79 ٬4 /
631
اس .دی .فورگیو) ٬اسم رمز مـحمدتقی قـمی( /
٬672 ٬671 ٬670 ٬669 ٬668 ٬667 ٬665 ٬606
٬680 ٬679 ٬678 ٬677 ٬676 ٬675 ٬674 ٬673
686 ٬685 ٬684 ٬683 ٬682 ٬681
اس .دی .فیکل )نام رمز رفعت مآمدی( ٬64 ٬39 /
74 ٬71 ٬70 ٬69 ٬68 ٬67 ٬66
اسرائیل ٬186 ٬113 ٬112 ٬103 ٬96 ٬93 ٬82 /
٬432 ٬428 ٬397 ٬390 ٬319 ٬264 ٬234 ٬219
٬527 ٬522 ٬504 ٬489 ٬465 ٬463 ٬441 ٬435
558 ٬547 ٬530
اسفندیاری ٬حسین )س116 / (.
اسکات )سرهنگ( 334 ٬328 /
اسکندری ٬پری 688 /
اسکندریه 480 ٬393 /
اسکوئیر ٬جان ال .واشبورن 455 ٬450 /
اسکود597 ٬
اسکوف ٬پی .ای651 / .

اسالمآباد ٬114 ٬106 ٬96 ٬93 ٬63 ٬57 ٬56 /
660 ٬465 ٬164 ٬158 ٬146 ٬135 ٬122
اسلو ٬513 ٬209 ٬185 ٬177 ٬151 ٬149 ٬127 /
688 ٬687
اسلودر 598 /
اسـلیپری ٬اس .دی٬638 ٬635 ٬633 ٬632 / .
٬647 ٬646 ٬645 ٬644 ٬643 ٬641 ٬640 ٬639
٬656 ٬655 ٬653 ٬652 ٬651 ٬650 ٬649 ٬648
670 ٬664 ٬659 ٬658 ٬657
اسماعیل )رئیس جمهور یمن جنوبی( 154 /
اسماعیل شورا 530 ٬524 ٬413 /
اسمال ٬دیو 324 /
اسمیت 166 ٬120 /
اسمیورث 14 /
اسوالبارد 598 /
اسیلیویچ 64 /
اشپیگل )هفتهنامه( 511 /
اشتراوس ٬507 ٬499 ٬497 ٬495 ٬396 ٬111 /
520 ٬510
اشتوتگارت ٬36 ٬34 ٬33٬32 ٬30 ٬27 ٬26٬25 /
81 ٬43 ٬42 ٬41 ٬39 ٬37
اشراقی 54 /
اشکول ٬لوی 490 /
اشمیت ٬هلموت )صدراعظم آلمان( ٬517 ٬163 /
599 ٬598 ٬529
اصفهان ٬273 ٬263 ٬248 ٬240 ٬227 ٬221 /
618 ٬616 ٬601 ٬580 ٬301 ٬298 ٬274
اطـریش ٬533 ٬510 ٬503 ٬421 ٬128 ٬22 /
592
اعتبار )دکتر( 615 /
اعتصام 275 ٬274 /
افشایی ٬عزت )تیمسار( 99 /
افغانستان ٬126 ٬116 ٬109 ٬106 ٬104 ٬103 /
٬430 ٬429 ٬427 ٬416 ٬374 ٬310 ٬309 ٬307
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732 ٬679 ٬634 ٬552 ٬492 ٬482 ٬437
اقیانوس آرام 475 ٬175 ٬160 ٬120 ٬106 /
اقیانوس هـند ٬123 ٬122 ٬120 ٬119 ٬104 /
٬206 ٬145 ٬144 ٬130 ٬129 ٬128 ٬127 ٬125
٬310 ٬293 ٬289 ٬288 ٬285 ٬236 ٬234 ٬217
348
اـکسون 517 /
اـگل هارتینگ )مونیخ( 83 /
االریش )فرودگاه نظامی( 141 /
التور 522 /
التیمت ٬اس .دی )نام رمز مهدی روحانی( ٬607 /
٬652 ٬648 ٬647 ٬646 ٬645 ٬644 ٬643 ٬640
655 ٬654 ٬653
الجزایر ٬198 ٬196 ٬194 ٬188 ٬154 ٬115 /
337 ٬336 ٬225 ٬224 ٬207 ٬206 ٬202
الجـزیره ٬131 ٬119 ٬117 ٬115 ٬111 ٬94 /
٬196 ٬185 ٬176 ٬171 ٬158 ٬137 ٬135 ٬134
٬540 ٬451 ٬401 ٬373 ٬372 ٬337 ٬336 ٬209
546
الحجالن 400 /
الحوادث 461 /
الحوص 537 ٬536 ٬525 /
الخلیفه )وزیر نفت کویت( 368 ٬349 /
الرمضا )شهر مرزی اردن( 528 /
السالوادور 483 /
الصباح ٬729 ٬716 ٬711 ٬710 ٬708 ٬707 /
761 ٬759 ٬758 ٬748 ٬746 ٬739 ٬738 ٬731
العتیقی 758 ٬711 ٬710 /
العریش 496 ٬420 /
الف .البیگه 636 /
القانیان ٬593 ٬591 ٬590 ٬573 ٬265 ٬264 /
594
القانیان ٬الیانی 591 /
القانیان ٬فرامرز 591 /

القانیان ٬فریدون 594 ٬591 /
الکاظمی 744 /
المبارکی 745 /
المدینه 411 ٬384 /
النقیب 87 ٬85 ٬84 ٬82 ٬81 /
الود ٬کیو .یو206 / .
الوزیر 541 /
الوطن 745 ٬541 /
الون )دهکده( 490 /
الون موره 547 /
الهاس 397 /
ال همیشا 490 /
الیاقوت 710 /
الیاو ٬شلی آریه 477 /
امارات متحده عربی ٬414 ٬412 ٬396 ٬310 /
٬721 ٬719 ٬717 ٬545 ٬525 ٬496 ٬473 ٬470
758 ٬722
امام خمینی )ره( ٬40 ٬37 ٬35 ٬33 ٬31 ٬29 ٬5 /
٬78 ٬77 ٬76 ٬73 ٬72 ٬71 ٬58 ٬57 ٬54 ٬53 ٬46
٬222 ٬215 ٬100 ٬99 ٬96٬95 ٬94 ٬90 ٬86 ٬83
٬267 ٬264 ٬256 ٬253 ٬251 ٬248 ٬247 ٬225
٬278 ٬276 ٬273 ٬272 ٬271 ٬270 ٬269 ٬268
٬342 ٬338 ٬314 ٬313 ٬310 ٬308 ٬303 ٬301
٬561 ٬558 ٬550 ٬541 ٬511 ٬430 ٬429 ٬415
٬576 ٬571 ٬567 ٬566 ٬565 ٬564 ٬563 ٬562
٬617 ٬609 ٬607 ٬606 ٬597 ٬594 ٬592 ٬589
٬633 ٬631 ٬627 ٬625 ٬623 ٬621 ٬619 ٬618
٬654 ٬644 ٬640 ٬639 ٬637 ٬636 ٬635 ٬634
٬678 ٬677 ٬674 ٬668 ٬664 ٬663 ٬656 ٬655
٬703 ٬694 ٬692 ٬683 ٬682 ٬681 ٬680 ٬679
755 ٬752 ٬745 ٬732
امان 560 ٬207 ٬185 ٬177 ٬166 ٬164 ٬114 /
امور امنیت بینالمللی )296 / (ISA
امور داخلی مدیریت کل امنیت عمومی )المدیریه
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العامه االمن العام( 348 /
امیرانتظام ٬عباس ٬243 ٬222 ٬220 ٬88 ٬50 /
٬280 ٬279 ٬278 ٬258 ٬257 ٬252 ٬251 ٬248
618 ٬554 ٬338 ٬284
امیر پرویز ٬امیرحسین 618 ٬615 /
امیر خاری )قاضی( 72 ٬31 /
امیر کویت 723 ٬717 ٬704 /
امینی ٬رضا 245 /
امینی ٬علی 623 /
انجمن ایران و آمریکا311 ٬274 ٬273 ٬221 ٬
انجمن دانشجویان کرد اروپا 84 /
انجمن ملی بهائیان 586 /
انجمن یهودیان لوسآنجلس 590 /
اندرسون ٬فرانک 84 /
اندونزی ٬452 ٬408 ٬376 ٬206 ٬166 ٬126 /
739
انستیتو تکنولوژی آبادان 61 /
انستیتو دوپوئیش )بروکسل( 639 /
انستیتو فیلیپ راندولف 540 /
انستیتو مطالعات سیاسی پاریس 639 /
انستیتوی آمریکایی مطالعات ایران 311 /
انقالب الجزایر 336 /
انگلستان ٬421 ٬348 ٬216 ٬95 ٬94 ٬42 ٬16 /
٬642 ٬636 ٬632 ٬625 ٬624 ٬623 ٬475 ٬431
716 ٬715 ٬673 ٬665
انگلیس 476 ٬150 ٬133 ٬120 /
اوبرلنیگن 684 /
اوبوک 360 /
اوپک ٬206 ٬194 ٬174 ٬172 ٬171 ٬153 /
٬351 ٬350 ٬349 ٬258 ٬232 ٬231 ٬230 ٬210
٬363 ٬362 ٬361 ٬359 ٬358 ٬354 ٬353 ٬352
٬386 ٬380 ٬370 ٬369 ٬368 ٬367 ٬366 ٬365
٬396 ٬395 ٬394 ٬391 ٬390 ٬389 ٬388 ٬387
٬421 ٬413 ٬412 ٬411 ٬408 ٬402 ٬399 ٬398

٬723 ٬721 ٬713 ٬712 ٬711 ٬521 ٬463 ٬423
٬738 ٬737 ٬733 ٬732 ٬731 ٬729 ٬728 ٬726
٬753 ٬752 ٬751 ٬743 ٬742 ٬741 ٬740 ٬739
٬762 ٬761 ٬760 ٬759 ٬758 ٬757 ٬755 ٬754
763
اوتاوا 362 ٬162 /
اودیو ٬میشل 657 /
اورشــلیم ٬156 ٬155 ٬113 ٬112 ٬98 ٬97 /
٬475 ٬474 ٬466 ٬409 ٬403 ٬395 ٬394 ٬376
٬527 ٬523 ٬518 ٬509 ٬502 ٬495 ٬491 ٬490
544 ٬543 ٬542 ٬537 ٬536
اورشلیم پست 543 ٬533 ٬519 ٬512 /
اوستر دوم 83 /
اوگادوگو 135 /
اوگاندا 483 ٬479 ٬458 ٬116 /
اولمان 64 /
اومبرا 100 /
اوهیرا 496 /
اویسی ٬غالمعلی )ارتشبد( 675 ٬623 ٬34 /
اهرلیک ٬سیمکا 533 ٬531 ٬507 ٬493 /
اهرن ٬تام 63 ٬44 /
اهواز 541 ٬442 /
ایادی ٬عبدالکریم )سرهنگ( 605 ٬575 ٬103 /
ایتالیا ٬403 ٬386 ٬348 ٬270 ٬222 ٬160 ٬96 /
739 ٬600 ٬592 ٬549
ایتان )ژنـرال( ٬521 ٬499 ٬444 ٬396 ٬270 /
582 ٬526 ٬525
ایران آزاد )خبرنامه( 664 ٬663 ٬621 ٬619 /
ایرانیان )هفتهنامه( 30 /
ایزدی ٬محمد 455 ٬226 /
ایستگاه شارلوتنبرگ 65 /
ایل جاف 28 ٬21 /
ایلیاویک ٬آری 533 /
ایمانیان 276 /
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ایندیانا 453 ٬451 ٬449 ٬448 /
اینورموس ٬اس.دی613 ٬611 / .
ب
باب ٬علیمحمد 583 /
بابی ٬مال رسول 31 /
باتلر ٬بیل 323 /
بادگودسبرگ 82 /
باربادوس 164 /
بارزانی ٬ادریس 31 ٬9 /
بارزانی ٬مسعود 100 ٬94 ٬82 ٬73 ٬62 ٬31 ٬9 /
بارزانی ٬مالمصطفی ٬73 ٬62 ٬31 ٬14 ٬9 ٬7 ٬3 /
100 ٬94 ٬86 ٬84 ٬82 ٬81 ٬79 ٬74
بارنت ٬ل .م .ه116 / .
بارنز) ٬سناتور( 596 ٬276 ٬275 ٬274 /
بارون502 ٬
بازار کارمل 466 /
بازرگان ٬مهدی )مهندس( ٬223 ٬222 ٬31 ٬5 /
٬278 ٬259 ٬251 ٬249 ٬248 ٬245 ٬225 ٬224
٬336 ٬331 ٬314 ٬313 ٬303 ٬296 ٬295 ٬294
٬634 ٬618 ٬594 ٬585 ٬581 ٬565 ٬563 ٬338
٬692 ٬678 ٬677 ٬662 ٬654 ٬639 ٬637 ٬636
694
باـکو 28 /
بال 419 ٬344 /
بالتا 644 ٬626 /
بالتا ٬پل 644 ٬626 /
بال ٬جرج 418 /
باماـکو 135 /
بانک بینالمللی بازسازی و عمران بانکهای منطقه
173 /
بانک جـهانی ٬396 ٬364 ٬173 ٬172 ٬170 /
729 ٬728 ٬473
بانک چیس مانهاتان 721 ٬720 /

بانک ماوی تایم 456 /
بانک مرکزی ایران 267 ٬258 /
بانک مرکزی کویت 754 ٬751 ٬718 ٬717 /
بانک مرکزی مصر 396 /
بانگول 135 /
بانه 62 ٬36 ٬34 /
بـایندر ٬303 ٬293 ٬291 ٬290 ٬289 ٬287 /
317 ٬316 ٬305 ٬304
ببوچپ ٬پی 4 /
بتلهام 544 ٬542 ٬527 ٬519 ٬490 /
بت من 385 /
بتهوون 710 /
بحرین ٬343 ٬342 ٬310 ٬167 ٬166 ٬104 /
٬527 ٬419 ٬416 ٬414 ٬410 ٬401 ٬400 ٬378
740 ٬719 ٬654 ٬653 ٬545 ٬533 ٬528
بخارست ٬134 ٬131 ٬114 ٬56 ٬55 ٬51 ٬49 /
509 ٬162 ٬158 ٬146 ٬137 ٬135
بختیار ٬تیمور )تیمسار( 664 /
بختیار ٬رستم 100 /
بختیار ٬شاهپور ٬42 ٬41 ٬40 ٬38 ٬34 ٬15 ٬13 /
٬313 ٬259 ٬258 ٬253 ٬100 ٬99 ٬65 ٬43
٬611 ٬610 ٬609 ٬608 ٬607 ٬606 ٬566 ٬331
٬619 ٬618 ٬617 ٬616 ٬615 ٬614 ٬613 ٬612
٬630 ٬627 ٬626 ٬625 ٬624 ٬623 ٬621 ٬620
٬655 ٬637 ٬636 ٬635 ٬634 ٬633 ٬632 ٬631
683 ٬676 ٬675 ٬664 ٬663
بخش المنصور )بغداد( 95 /
بخش ایران و اداره امور خاور نزدیک 274 /
بخش کردستان ساواـک 3 /
برازاویل 137 ٬134 ٬131 /
برازیلیا ٬137 ٬135 ٬134 ٬131 ٬117 ٬111 /
177 ٬164 ٬158 ٬151 ٬149 ٬146
برامز 710 /
برامکی 518 /
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براون 749 ٬748 ٬400 ٬293 /
برزان 100 /
برزیل 506 ٬119 /
برژنف 541 ٬420 ٬145 ٬65 /
برژینسکی ٬زبیگنیو 337 ٬336 ٬225 ٬224 /
برگ 501 /
برگر ٬ایگل 243 /
برگستن ٬فرد 371 /
برلین ٬209 ٬88 ٬87 ٬65 ٬44 ٬41 ٬29 ٬23 /
528
برن ٬455 ٬162 ٬146 ٬137 ٬135 ٬134 ٬131 /
625 ٬505
برنز رابرت مککی 349 ٬23 ٬22 /
بروئر 439 /
بروکسل ٬158 ٬151 ٬149 ٬137 ٬133 ٬131 /
631 ٬630 ٬609 ٬537 ٬465 ٬209 ٬177 ٬162
برومند ٬عبدالرحمن 616 ٬615 ٬609 /
بروندی 504 /
برونی 452 /
برویستر 374 /
بریتانیا 706 ٬625 ٬593 ٬586 ٬572 ٬94 /
بریج تاون ٬137 ٬135 ٬134 ٬131 ٬119 ٬117 /
177 ٬158 ٬146
بزرگراه شاهنشاهی 56 ٬49 /
بزرگ ٬گلشن 254 /
بشارت 491 /
بش ٬ریچارد 267 /
بغداد ٬38 ٬37 ٬36 ٬35 ٬34 ٬33 ٬32 ٬31 ٬14 ٬3 /
٬122 ٬118 ٬97 ٬95 ٬94 ٬93 ٬84 ٬82 ٬81 ٬74
٬470 ٬440 ٬405 ٬390 ٬344 ٬207 ٬192 ٬134
760 ٬753 ٬751 ٬652 ٬541 ٬538 ٬521 ٬511
بکالی 65 /
بک ٬هالن 275 ٬274 /
بگین ٬مناخیم ٬156 ٬155 ٬142 ٬141 ٬113 /

٬473 ٬472 ٬471 ٬418 ٬417 ٬403 ٬391 ٬390
٬502 ٬501 ٬497 ٬494 ٬489 ٬480 ٬477 ٬475
٬539 ٬535 ٬532 ٬531 ٬520 ٬517 ٬516 ٬513
549 ٬548 ٬547 ٬545 ٬543
بالوسکی 133 ٬127 ٬126 ٬125 ٬124 /
بـلگراد ٬117 ٬116 ٬111 ٬109 ٬107 ٬106 /
٬142 ٬139 ٬132 ٬127 ٬125 ٬124 ٬121 ٬118
٬177 ٬173 ٬172 ٬170 ٬168 ٬163 ٬158 ٬152
243 ٬202 ٬201 ٬200 ٬190
بلوریان ٬غنی 31 /
بلوم 187 /
بلومنتال ٬730 ٬729 ٬725 ٬721 ٬371 ٬369 /
743 ٬742 ٬741 ٬740 ٬738 ٬737 ٬734 ٬731
بلید ٬اس .دی98 / .
بمبئی 106 /
بن ٬41 ٬39 ٬36 ٬33 ٬32 ٬30 ٬29 ٬27 ٬25 ٬21 /
٬131 ٬117 ٬87 ٬84 ٬81 ٬74 ٬73 ٬69 ٬67 ٬43
٬530 ٬517 ٬505 ٬465 ٬362 ٬177 ٬149 ٬137
691 ٬690 ٬689 ٬627 ٬549
بنجدید ٬شاذلی 336 /
بندرایالت اشکلون )اسرائیل( ٬440 ٬439 ٬432 /
463 ٬462 ٬457 ٬456 ٬447 ٬443 ٬442 ٬441
بندر جبل دانا )غرب ابوظبی( 509 /
بندر سعید 461 /
بندر صور 469 ٬392 /
بندر صیدا 469 /
بنزیمان ٬یوزی 520 ٬497 /
بنسون 321 /
بنگاه خبری بینالمللی تله پرس 639 /
بنگالدش 467 ٬380 /
بنگوآ ٬اـگیوری 336 /
بن گوریون ٬دیوید 548 ٬458 /
بنیادپهلوی 266 ٬261 ٬260 ٬259 ٬258 ٬257 /
بنیاد تحقیقات صنایع نفتی 462 /
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بنیاد جانسون 311 /
بنیاد مستضعفان 579 ٬577 /
بن یحیی )وزیر امور خارجه الجزایر( 336 /
بنیصدر ٬ابـوالحسـن ٬637 ٬608 ٬538 ٬54 /
688 ٬639
بنیصدر ٬احمد 634 /
بنین 483 /
بوئنوس آیرس 209 ٬163 ٬158 ٬134 ٬111 /
بوئینگ 360 ٬286 /
بوتو ٬محمدعلی 662 /
بوخوم 33 /
بورگ 549 ٬548 /
بورن ٬جان .ل .واش 454 /
بوستون )لوگان( 698 /
بوشنل 353 /
بوشهری ٬مهدی 324 /
بـوگوتا ٬137 ٬135 ٬134 ٬131 ٬119 ٬117 /
209 ٬177 ٬164 ٬158 ٬151 ٬149 ٬146
بولدر 482 /
بولیوی160٬134٬121٬116٬115٬109٬106/
بهزادنیا )دکتر( 320 ٬319 /
بهزادی ٬سیاوش )سپهبد( 630 ٬629 /
بهشتی 335 ٬54 /
بیتار 649 /
بیتالمـقدس ٬406 ٬390 ٬185 ٬166 ٬111 /
549 ٬513 ٬512 ٬491 ٬490 ٬437 ٬431 ٬430
بیتان ٬موشه 460 /
بیت جالله )فلسطین( 519 /
بیت ساهور )فلسطین( 519 /
بیتل ٬اس دی 623 /
بیروت ٬98 ٬97 ٬96 ٬95 ٬94 ٬93 ٬63 ٬57 ٬56 /
٬203 ٬185 ٬166 ٬156 ٬122 ٬114 ٬113 ٬112
٬444 ٬442 ٬440 ٬422 ٬401 ٬397 ٬392 ٬204
٬470 ٬469 ٬467 ٬466 ٬465 ٬463 ٬461 ٬460

٬537 ٬528 ٬522 ٬518 ٬511 ٬500 ٬497 ٬495
٬633 ٬632 ٬560 ٬559 ٬550 ٬549 ٬544 ٬538
٬656 ٬652 ٬651 ٬649 ٬646 ٬645 ٬643 ٬642
680 ٬665
بیزی ٬یو .ان658 ٬657 / .
بیسو 135 /
بیل 453 /
بیلینسکی 49 /
بیمارستان ارتش 256 /
بیمارستان پتلییر )جیبوتی( 360 /
بیمارستان میثاقیه )شهید مصطفی خمینی فعلی( /
579
بیمارستان نمازی )شیراز( 588 /
بیمارستان هدداش 494 /
پ
پاپ 594 ٬538 ٬298 /
پاراماریبو 135 ٬119 ٬117 ٬114 /
پارتنر ٬اس .دی91 ٬90 / .
پارساـکیا 338 ٬337 ٬329 ٬328 /
پارسونز 594 ٬593 /
پارک موتوری سلطنتآباد 309 /
پاریس ٬68 ٬46 ٬43 ٬42 ٬41 ٬40 ٬38 ٬34 ٬4 /
٬98 ٬96 ٬88 ٬87 ٬80 ٬78 ٬77 ٬76 ٬75 ٬69
٬149 ٬139 ٬137 ٬133 ٬131 ٬117 ٬111 ٬100
٬209 ٬194 ٬185 ٬177 ٬162 ٬158 ٬153 ٬151
٬465 ٬459 ٬385 ٬380 ٬362 ٬338 ٬313 ٬244
٬612 ٬611 ٬610 ٬609 ٬608 ٬607 ٬606 ٬466
٬622 ٬621 ٬620 ٬617 ٬616 ٬615 ٬614 ٬613
٬630 ٬629 ٬628 ٬627 ٬626 ٬625 ٬624 ٬623
٬638 ٬637 ٬636 ٬635 ٬634 ٬633 ٬632 ٬631
٬646 ٬645 ٬644 ٬643 ٬642 ٬641 ٬640 ٬639
٬655 ٬653 ٬652 ٬651 ٬650 ٬649 ٬648 ٬647
٬663 ٬662 ٬661 ٬660 ٬659 ٬658 ٬657 ٬656
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٬672 ٬671 ٬670 ٬669 ٬668 ٬667 ٬665 ٬664
٬681 ٬680 ٬679 ٬678 ٬676 ٬675 ٬674 ٬673
٬692 ٬688 ٬687 ٬686 ٬685 ٬684 ٬683 ٬682
759 ٬745 ٬720 ٬719 ٬704 ٬697 ٬695 ٬694
پاـکروان )تیمسار( 681 ٬615 ٬15 ٬3 /
پاـکستان ٬128 ٬121 ٬116 ٬115 ٬109 ٬106 /
٬482 ٬437 ٬416 ٬376 ٬311 ٬229 ٬217 ٬129
732 ٬719 ٬666 ٬663 ٬662 ٬661
پاالیشگاه آبادان 57 ٬46 /
پاالیشگاه اشدود 460 /
پاالیشگاه سودان 759 /
پاالیشگاه شعیبه )ـکویت( 717 /
پاالیشگاه طرابلس 469 /
پاالیشگاه عدن 717 ٬716 /
پاالیشگاه مدرس 449 ٬448 /
پاالیشگاه نفت کویت 759 /
پاالیشگاه و پتروشیمی )جبیل( 398 /
پالمر 439 /
پالیزبان ٬عزیزاهلل )تیمسار( 325 ٬96 ٬35 ٬5 /
پـاناما ٬159 ٬158 ٬134 ٬121 ٬118 ٬117 /
210 ٬209 ٬208 ٬200 ٬177 ٬164 ٬160
پانامریکن 286 /
پاوه 61 /
پایگاه جفیر )بحرین( 310 /
پایگاه دریایی گوانتانامو 195 /
پایگاه عدن 496 /
پایگاه مخابراتی ارتش 309 /
پایگاه نژف 497 /
پایگاه هوایی دوشان تپه 256 /
پپر ٬اس .دی٬635 ٬632 ٬614 ٬613 ٬610 / .
675 ٬655
پترسون ٬دیوید آر 462 /
پترولئوس 368 ٬366 /
پترومین )آژانس نیمه دولتی( 347 /

پتی )سرهنگ( 281 /
پراپس ٬هربرت اف227 / .
پراـگ 528 ٬185 ٬88 ٬73 /
پرامیس ٬ای .ایکس92 / .
پراودا 145 ٬144 /
پراون ٬اس.دی630 / .
پرایور ٬باب 586 /
پرایور ٬رابرت ٬580 ٬579 ٬578 ٬577 ٬572 /
581
پرز ٬شیمون ٬480٬477٬369٬368٬367٬366/
548٬545٬539٬533٬524٬507٬491٬489
پرستراو 629 ٬627 ٬98 /
پرشت ٬هنری ٬305 ٬292 ٬286 ٬260 ٬223 /
٬585 ٬578 ٬576 ٬335 ٬334 ٬333 ٬331 ٬324
591 ٬589 ٬586
پرکاراقدم ٬ژاله 10 ٬3 /
پرلورکا 336 /
پرنیانفر )تیمسار( 628 ٬627 /
پرو 199 ٬163 ٬134 ٬104 /
پروب ٬اس .دی60 / .
پروژه پتروشیمی در جبیل 352 /
پریتکست ٬اس .دی625 ٬624 ٬623 ٬555 / .
پکن ٬131 ٬119 ٬117 ٬115 ٬114 ٬111 ٬106 /
٬208 ٬185 ٬177 ٬163 ٬158 ٬153 ٬137 ٬134
661 ٬537 ٬302
پکوئین 63 /
پالد ٬اس .دی) .نام رمز عباس امیرانتظام( ٬88 /
695 ٬694
پالـک 423 /
پل پت 115 /
پلت رو 167 /
پنتاـگون 409 ٬377 /
پنجوین 95 /
پنسیلوانیا 257 /
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پورتوریکو ٬125 ٬121 ٬119 ٬118 ٬116 ٬104 /
٬162 ٬160 ٬159 ٬150 ٬149 ٬147 ٬134 ٬132
297 ٬210 ٬200 ٬199 ٬195 ٬193 ٬164 ٬163
پول ٬استارک 5 ٬4 /
پول پت 192 ٬122 ٬120 ٬115 ٬114 /
پولو٬یو.ان664 ٬663 ٬662 ٬661 ٬660 ٬640 / .
پولیساریو 546 ٬198 /
پهلوی ٬اشرف 325 ٬324 /
پهلوی ٬شهرام 324 /
پهلوی ٬فرح 735 ٬666 ٬619 ٬613 ٬331 /
پیت 449 /
پیرانشهر 31 /
پیمان آتالنتیک شمالی )ناتو( ٬131 ٬119 ٬117 /
٬177 ٬162 ٬158 ٬157 ٬151 ٬149 ٬137 ٬133
545 ٬410 ٬318 ٬293
پیمان سنتو 437 ٬235 ٬109 /
پیمان صلح صحرای سینا 141 /
پیمان صلح مارس  1979مصر و اسرائیل ٬117 /
٬185 ٬154 ٬153 ٬141 ٬140 ٬120 ٬119 ٬118
٬393 ٬391 ٬377 ٬374 ٬367 ٬192 ٬191 ٬187
503 ٬471 ٬405 ٬396 ٬395 ٬394
پیمان 207 / ANDEAN
پیمان ورشو 175 /
ت ٬ث
تالبرت 483 /
تامانینی )سفیر وقت ایتالیا در ایران( 270 ٬222 /
تامست ٬ویکتور .ال٬292 ٬273 ٬158 ٬148 / .
597 ٬586 ٬594
تامیر 530 /
تانزانیا 483 /
تاون 117 /
تایلند 488 ٬437 /
تأسیسات ماهیگیری مکال 718 /

تبریز 227 /
تراب ٬اس.دی٬14 ٬13 ٬12 ٬10 ٬8 ٬7 ٬6 ٬4 ٬3 / .
34 ٬20 ٬19 ٬18 ٬17
ترابوزان 92 /
ترامپ ٬اس .دی٬554 ٬552 ٬207 ٬89 ٬77 / .
558 ٬557 ٬556 ٬555
ترانزیت ٬اس .دی) .نام رمز همایون روشنی مقدم(
٬55 ٬53 ٬52 ٬51 ٬50 ٬49 ٬48 ٬46 ٬45 ٬44 /
63 ٬62 ٬61 ٬60 ٬59 ٬58 ٬57 ٬56
تراوت ٬یو .ان٬669 ٬668 ٬667 ٬665 ٬606 / .
٬677 ٬676 ٬675 ٬674 ٬673 ٬672 ٬671 ٬670
٬685 ٬684 ٬683 ٬682 ٬681 ٬680 ٬679 ٬678
688 ٬687 ٬686
ترز 522 /
ترکستان 272 /
ترکمن صحرا 248 /
ترکی ٬عبدالعزیز 358 /
ترکیه ٬71 ٬70 ٬69 ٬68 ٬67 ٬65 ٬33 ٬22 ٬21 /
٬229 ٬217 ٬184 ٬92 ٬89 ٬88 ٬85 ٬82 ٬79
٬480 ٬450 ٬438 ٬437 ٬433 ٬430 ٬264 ٬234
681 ٬629 ٬627 ٬552
ترمال ٬اس .دی13 ٬7 / .
ترمینال ایالت ـ اشکلون 443 /
ترودو 363 /
ترهـکی ٬نور محمد 482 /
تریپولی ٬166 ٬137 ٬134 ٬131 ٬114 ٬111 /
465 ٬444 ٬209 ٬207 ٬185
تریری ٬علی )تیمسار( ٬639 ٬636 ٬635 ٬615 /
655
ترینیداد 134 /
تلآویو ٬96 ٬95 ٬94 ٬93 ٬63 ٬57٬56 ٬40 ٬36 /
٬137 ٬133 ٬131 ٬122 ٬114 ٬112 ٬111 ٬98
٬166 ٬155 ٬151 ٬149 ٬144 ٬143 ٬142 ٬141
٬453 ٬451 ٬442 ٬437 ٬420 ٬185 ٬177 ٬168
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٬462 ٬461 ٬460 ٬459 ٬457 ٬456 ٬455 ٬454
٬508 ٬502 ٬499 ٬496 ٬494 ٬478 ٬475 ٬466
٬536 ٬535 ٬530 ٬523 ٬517 ٬513 ٬511 ٬509
٬552 ٬551 ٬550 ٬548 ٬544 ٬543 ٬540 ٬538
٬561 ٬560 ٬559 ٬558 ٬557 ٬557 ٬556 ٬555
592
تلیبک 73 /
تنگه هرمز 413 ٬403 ٬396 /
تورگمن ٬دیوید 437 ٬436 /
توکیو ٬158٬151٬137٬133٬131٬122٬117/
505٬495٬408٬362٬302٬209٬177٬162
تولبرت 479 /
تولرنی ٬کیث ال ٬33 ٬32 ٬30 ٬29 ٬28 ٬27 ٬26 /
39 ٬38 ٬37
تومیک ٬سی .آ٬27 ٬26 ٬25 ٬23 ٬21 ٬20 ٬19 / .
٬44 ٬43 ٬42 ٬41 ٬39 ٬37 ٬36 ٬34 ٬33 ٬32 ٬30
100 ٬73 ٬70
تـونس ٬209 ٬185 ٬158 ٬122 ٬114 ٬111 /
657 ٬540 ٬537 ٬518 ٬513 ٬503
تونیگام 400 ٬167 ٬166 /
تهران ) /اـکثر صفحات(
تیپلین 463 /
تیتو )مارشال( ٬163 ٬159 ٬150 ٬126 ٬111 /
666 ٬665 ٬202 ٬201 ٬200
تیک ٬پی .ای 651 /
تیمکن ٬ارنست دبلیو ٬641 ٬640 ٬638 ٬633 /
675 ٬670 ٬663 ٬659 ٬658 ٬647
تیموری ٬ابراهیم 455 ٬454 /
ثابت پاسال ٬ایرج 576 /
ثابت پاسال ٬هرمز 576 /
ج
جارینگ )فرستاده ویژه دبیرکل( 169 /
جاـکارتا ٬158 ٬143 ٬133 ٬123 ٬122 ٬117 /

209 ٬208
جاـکسون ٬اسقف جس 417 /
جامائیکا 210 ٬134 ٬116 /
جامعه اقتصادی اروپا 756 /
جامعه یهودیان )ایران( 593 ٬592 ٬265 /
جامعه یهودیان ایرانی )میالن( 600 /
جاموتی 63 /
جاناتا 109 ٬106 /
جانسون ٬اوزوالد 376 /
جانسون ٬یوالکیس 438 /
جانوس ٬اس .دی) .نام رمز ساواـک( ٬20 ٬19 /
628 ٬627 ٬555 ٬67 ٬66
جاویتس 592 ٬268 ٬267 /
جبهه خلق برای آزادی فـلسطین ٬466 ٬447 /
467
جبهه دموکراتیک ملی 636 ٬633 /
جبهه ملی ایران ٬632 ٬618 ٬617 ٬609 ٬496 /
665 ٬636
جبهه وطنپرست و سوآپو 150 /
جبهه وطنی زیمبابوه 121 /
جده ٬98 ٬97 ٬96 ٬95 ٬94 ٬93 ٬63 ٬57 ٬56 /
٬347 ٬346 ٬185 ٬177 ٬166 ٬123 ٬122 ٬114
٬369 ٬368 ٬361 ٬359 ٬358 ٬353 ٬351 ٬349
٬381 ٬380 ٬378 ٬376 ٬375 ٬374 ٬372 ٬371
٬398 ٬395 ٬394 ٬387 ٬385 ٬384 ٬383 ٬382
٬418 ٬414 ٬413 ٬411 ٬408 ٬402 ٬400 ٬399
530 ٬524 ٬440 ٬422
جرج تاون )ـگینه( 209 ٬207 ٬158 /
جرج )سناتور( 293 /
جریان تکس ترون 324 /
جریان گرومن 324 /
جزایر ابوموسی و تنب 755 /
جزایر کارائیب )فرانسه( 178 ٬160 /
جزیره العرب 708 ٬546 ٬545 ٬341 /
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جزیره خارک 729 ٬451 ٬450 ٬440 /
جسر ٬مارک جی 698 /
جعفر نمیری 483 /
جعفری 15 /
جفرسون 245 ٬220 /
جکسون )سناتور( 537 ٬338 /
جمارانی 684 /
جمال عبدالناصر 666 ٬480 ٬187 /
جمایل ٬پیر 114 /
جم )تیمسار( ٬635 ٬631 ٬615 ٬614 ٬613 /
636
جمعیت اسالمی دانشجویان دانشگاه تهران 325 /
جم ٬فریدون )سرهنگ( 636 ٬635 ٬575 /
جمهوری دمکراتیک خـلق یـمن ٬109 ٬107 /
٬514 ٬485 ٬471 ٬470 ٬416 ٬206 ٬192 ٬123
٬718 ٬717 ٬716 ٬549 ٬537 ٬528 ٬525 ٬520
733 ٬732 ٬719
جمهوری صحرا 344 ٬341 /
جمهوری عربی یمن 123 /
جمهوری کرد مهاباد 23 /
جمیران کلونان 736 ٬734 /
جمیل 468 /
جنبش امل 649 /
جنبش حقوق شهروندان 477 /
جنبش دموکراتیک ایگال یادین 477 /
جنبش سوسیالیست خلق عراق 72 /
جنبش غـیرمتعهدها ٬108 ٬107 ٬106 ٬104 /
٬118 ٬117 ٬116 ٬115 ٬114 ٬111 ٬110 ٬109
٬126 ٬125 ٬124 ٬123 ٬122 ٬121 ٬120 ٬119
٬134 ٬133 ٬132 ٬131 ٬130 ٬129 ٬128 ٬127
٬142 ٬141 ٬140 ٬139 ٬138 ٬137 ٬136 ٬135
٬150 ٬149 ٬148 ٬147 ٬146 ٬145 ٬144 ٬143
٬160 ٬159 ٬158 ٬157 ٬154 ٬153 ٬152 ٬151
٬169 ٬168 ٬166 ٬165 ٬164 ٬163 ٬162 ٬161

٬188 ٬187 ٬186 ٬185 ٬184 ٬181 ٬176 ٬170
٬197 ٬196 ٬194 ٬193 ٬192 ٬191 ٬190 ٬189
٬209 ٬207 ٬206 ٬205 ٬204 ٬203 ٬200 ٬198
659 ٬658 ٬641 ٬633 ٬528 ٬512 ٬307 ٬210
جنگ اعراب و اسرائیل 471 ٬464 /
جنگ جهانی دوم 742 ٬588 ٬238 /
جنوب آفریقا 432 /
جورج تاون 118 /
جوردن 385 /
جولپ ٬اس .دی688 ٬687 ٬686 ٬681 ٬665 / .
جهانبانی ٬نصیر 624 ٬623 /
جی .آر .یو555 ٬553 ٬552 / .
جیبوتی )آمبولی( 361 ٬360 ٬185 /
جیگامیان 8 /
چ
چائوشسکو ٬نیکالی 513 ٬509 /
چارلز 50 /
چایلز ٬لوتون )سناتور( 386 ٬385 /
چریکهای فدایی خلق ٬71 ٬68 ٬62 ٬59 ٬58 /
656 ٬636 ٬632 ٬617 ٬567 ٬562 ٬91 ٬72
چکسلواـکی 621 ٬88 ٬42 /
چمران ٬مصطفی ٬630 ٬336 ٬325 ٬98 ٬10 ٬2 /
656 ٬644 ٬633 ٬631
چیپین ٬فردریک 414 /
ح
حافظ اسد ٬469 ٬421 ٬392 ٬156 ٬154 ٬142 /
753 ٬649 ٬541 ٬521 ٬513 ٬511 ٬492
حجالن 401 ٬400 /
حــداد ٬541 ٬500 ٬469 ٬468 ٬422 ٬404 /
664 ٬650 ٬632 ٬560
حزب آـگودات اسرائیل 472 /
حزب ایگال هورویتز 531 ٬477 /
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حزب توده ایران ٬72 ٬71 ٬68 ٬28 ٬21 ٬14 ٬13 /
660 ٬636 ٬632 ٬566 ٬565 ٬562 ٬78
حزب جمهوری خلق مسلمان 60 /
حزب دمکرات کردستان ٬21 ٬13 ٬9 ٬7 ٬5 ٬4 /
٬68 ٬65 ٬62 ٬59 ٬58 ٬40 ٬37 ٬36 ٬35 ٬34 ٬24
٬96 ٬94 ٬86 ٬85 ٬82 ٬79 ٬78 ٬77 ٬73 ٬72 ٬71
325 ٬100 ٬99
حزب دموکراتیک ملی )سادات( 112 /
حزب دموکراتیک یادین 155 /
حزب زولون ماهر 477 /
حزب زیمثا اهریش 477 /
حزب ساموئل فالتوشارون 477 /
حزب شمعون تامیر 477 /
حزب کـارگر ٬499 ٬494 ٬491 ٬489 ٬477 /
٬538 ٬535 ٬533 ٬532 ٬515 ٬507 ٬506 ٬501
548 ٬545 ٬540 ٬539
حزب کارگر ماپام 477 /
حزب کمونیست راـکاه 477 /
حزب کمونیست عراق 86 ٬21 /
حزب کمونیست فرانسه 80 ٬78 /
حزب کمونیست مصر )حدیتو( 663 ٬522 /
حزب کمونیست یهودی )ماـکی( 477 /
حزب گریک 484 /
حزب الآم 477 ٬472 ٬471 /
حزب لیبرال 535٬501٬489٬477٬472٬471/
حزب لیکـود ٬477 ٬473 ٬472 ٬471 ٬156 /
٬519 ٬516 ٬507 ٬506 ٬501 ٬499 ٬494 ٬489
545 ٬539 ٬535 ٬532 ٬531
حزب مذهبی جوزف بوزگ 477 /
حزب ملی مذهبی 489 ٬473 ٬472 /
حزب نهضت دمکراتیک 473 /
حزب هروت 535 ٬532 ٬531 ٬489 /
حزب یاآد 477 /
حسامی ٬کریم 73 ٬31 /

حسنلو )نزدیکی نقده( 257 /
حسنی مبارک 142 /
حسین شریف 431 /
حسین ٬فرخ 379 ٬378 /
حسین )وزیر کشور کویت( 749 ٬739 /
حسینی 649 ٬72 ٬71 /
حسینی ٬شیخ عزالدین 23 /
حسینی ٬عزالدین 71 ٬62 /
حضرت علی )ع( 226 /
حضرت محمد )ص( 429 ٬83 /
حقیقی 5 /
حکمت المصری نابلوسی 542 /
حلبچه 95 /
حمد )خانم( 385 /
حمزه عباس حسین 754 /
حمید )وزیر خارجه کلمبو( 118 /
حی ٬پرویز 595 ٬591 /
حیفا ٬491 ٬477 ٬458 ٬420 ٬404 ٬155 ٬113 /
513
حی ٬لطفاهلل 591 /
خ
خاچاطوریان 57 /
خاخام شوفات 595 ٬594 /
خاخام مایر 477 /
خارطوم ٬158 ٬135 ٬123 ٬122 ٬118 ٬117 /
533 ٬209 ٬185 ٬164
خالد 420 ٬393 /
خالدابن عبدالعزیز السعود 346 /
خالد ابوسعود 755 ٬726 ٬725 ٬723 ٬713 /
خالد ابوسعید 742 /
خالدالحسن 657 /
خالقی ٬احمد 9 /
خاورمیانه ٬112 ٬85 ٬84 ٬83 ٬29 ٬7 ٬6 ٬3 /
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٬140 ٬135 ٬133 ٬132 ٬131 ٬124 ٬119 ٬118
٬160 ٬154 ٬152 ٬151 ٬150 ٬149 ٬147 ٬141
٬187 ٬186 ٬185 ٬168 ٬166 ٬163 ٬162 ٬161
٬218 ٬217 ٬205 ٬199 ٬192 ٬191 ٬190 ٬188
٬310 ٬288 ٬285 ٬236 ٬235 ٬233 ٬230 ٬229
٬366 ٬357 ٬356 ٬353 ٬349 ٬344 ٬341 ٬336
٬377 ٬376 ٬375 ٬373 ٬372 ٬370 ٬369 ٬367
٬396 ٬395 ٬394 ٬393 ٬391 ٬387 ٬385 ٬378
٬431 ٬421 ٬419 ٬418 ٬417 ٬402 ٬401 ٬399
٬461 ٬460 ٬458 ٬449 ٬440 ٬439 ٬438 ٬437
٬495 ٬491 ٬481 ٬478 ٬475 ٬473 ٬471 ٬467
٬529 ٬528 ٬520 ٬519 ٬517 ٬513 ٬507 ٬499
٬647 ٬645 ٬633 ٬630 ٬598 ٬593 ٬559 ٬533
743 ٬737 ٬734 ٬732 ٬731 ٬704 ٬658 ٬649
خـاور نـزدیک ٬208 ٬204 ٬203 ٬162 ٬85 /
٬455 ٬446 ٬393 ٬375 ٬324 ٬249 ٬236 ٬211
٬653 ٬640 ٬612 ٬590 ٬589 ٬582 ٬561 ٬559
660 ٬658
خبرگزاری آسـوشیتدپرس ٬335 ٬303 ٬113 /
549 ٬524 ٬509 ٬500 ٬490 ٬480 ٬468 ٬421
خبرگزاری پارس 252 /
خبرگزاری پارس 289 /
خبرگزاری تاس 554 ٬553 /
خبرگزاری رویتر ٬407 ٬397 ٬396 ٬153 ٬114 /
٬510 ٬503 ٬502 ٬499 ٬497 ٬492 ٬480 ٬421
٬522 ٬521 ٬520 ٬519 ٬518 ٬517 ٬515 ٬513
٬543 ٬541 ٬538 ٬536 ٬534 ٬533 ٬528 ٬527
582 ٬549 ٬544
خبرگزاری سی .بی .اس 487 /
خبرگزاری فرانسه ٬470 ٬265 ٬158 ٬79 ٬77 /
659
خبرگزاری قطر 525 /
خبرگزاری یونایتدپرس 158 /
خرازی ٬کمال 337 /

خرم 445 ٬17 ٬16 ٬13 ٬10 /
خط لوله ایالت ـ اشکلون ٬455 ٬447 ٬442 /
462 ٬457 ٬456
خط لوله ترانس ـ اسرائیل )تیپلین( 463 /
خط لوله نفتی سومد 470 /
خطوط هوایی عراق 38 /
خطوط هوایی گلوبال 41 /
خلخالی 668 ٬667 ٬617 ٬54 ٬26 /
خلعتبری 634 ٬248 /
خلف 529 ٬496 /
خلیج عدن 399 /
خلیج عقبه 463 ٬440 ٬432 /
٬288٬284
خلیج فارس ٬283٬236٬230٬217/
٬343٬342٬321٬318٬310٬309٬293٬289
٬452٬420٬419٬408٬403٬400٬399٬392
٬615٬606٬559٬533٬509٬473٬455٬454
749٬745٬738٬708٬705٬704٬658٬657
خلیج گوانتانامو 109 /
خلیل 543 ٬527 ٬513 ٬421 ٬420 /
خمینی ٬احمد 54 /
خمینی ٬حسین 649 /
خوانساری 678 /
خوزستان ٬285٬272٬86٬64٬61٬58٬53٬44/
625٬567٬565٬561٬541٬333٬325٬319
خیابان آیزنهاور 79 /
خیابان بخارست 56 ٬49 /
خیابان تخت جمشید 575 /
خیابان جابوتینسکی ٬راماتگان 455 /
خیابان شادمان 79 /
خیابان شهناز 692 /
خیابان عباسآباد 56 ٬49 /
خیابان فریدریش 65 /
خیابان کریم خان زند 554 /
خیابان کوپرنیک 65 /
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خیابان مصدق 61 ٬10 /
خیابان مهناز 10 /
خیابان ناهید 61 /
خیدر هرزوهلل 388 ٬387 /
د
دابی ٬م110 ٬109 ٬108 ٬107 ٬106 / .
دارالسالم 209 ٬164 ٬158 ٬118 ٬117 /
داـکا 467 ٬164 ٬106 /
داـکار 209 ٬185 ٬163 ٬158 ٬135 /
داالس 306 /
دالس 698 ٬438 /
دانشجویان مسلمان پیرو خـط امـام ٬105 ٬1 /
709 ٬608 ٬551 ٬226
دانشجویان مسلمان دانشگـاه شـریف )آریـامهر
سابق( 325 /
دانشکده ادبیات دانشگاه سوربن )پاریس( 639 /
دانشکده دماوند 577 /
دانشکـــده کشــاورزی نــیکوالی بــالچسکو
)بخارست( 81 /
دانشکده ملی جنگ 438 /
دانشگاه آمریکایی بیروت 444 /
دانشگاه بیرزیت 113 /
دانشگاه پنسیلوانیا 257 /
دانشگاه تهران 687 ٬619 ٬249 ٬148 ٬77 /
دانشگاه دیرزیت 518 /
دانشگاه شیراز 61 /
دانشگاه عبری اورشلیم 475 /
دانشگاه کالیفرنیا 337 /
دانشگاه کالیفرنیای جنوبی 52 ٬51 /
دانشگاه کلمبیا 687 /
دانشگاه کویت 734 /
دانشگاه لندن 458 /
دانشگاه لوزان 617 /

دانشگاه مونترال 22 /
دانشگاه میامی 249 /
دانشگاه نبراسکا )اوهاما( 311 /
دانشگاه نیویورک 249 /
دانشگاه وین 249 /
دانشگاه هاروارد 522 /
دانشگاه هبرو 437 /
دانشگاه هوستون 337 /
دانشگاه ییل 524 /
دانیالپور 573 /
دانیالپور ٬آلبرت 595 ٬591 /
دانیالپور ٬مراد 591 /
دانیل 376 /
دانیلز 386 ٬385 ٬384 ٬381 ٬379 ٬370 /
داوار 490 /
داوراته 459 /
دایان ٬سولومان 556 ٬555 ٬554 /
دایان ٬مـوشه ٬490 ٬477 ٬156 ٬141 ٬113 /
٬512 ٬508 ٬502 ٬501 ٬499 ٬498 ٬497 ٬496
548 ٬545 ٬543 ٬534 ٬530 ٬524 ٬517 ٬515
دبلیمر ٬چارلز 710 /
دبیرستان کشاورزی عراق 84 /
دبیرستان مشهور ری علی )تلآویو( 458 /
دبیرکل شورای اسالمی اروپا 374 /
درور ٬دوبن 456 ٬443 ٬442 /
دره اردن 543 ٬515 ٬513 ٬478 ٬392 /
دریان 590 /
دریای سیاه 176 ٬92 /
دریای مدیترانه 441 /
دسای ٬موراجی )نخستوزیر هند( ٬107 ٬106 /
110 ٬108
دفتر ارتباطات 364 / USLO
دفتر اروپایی سازمان ملل 185 /
دفتر اطالعات شاه 4 /
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دفتر پروتکل نظامی 620 /
دفتر تعلیم و تربیت اصفهان 274 ٬273 ٬221 /
دفتر حفاظت منافع آمریکا )بغداد( ٬117 ٬111 /
511 ٬470 ٬185 ٬166 ٬137 ٬131
دفتر حفاظت منافع آمریکا )قاهره( 442 /
دفتر حفاظت منافع آمریکا )هاوانا( ٬117 ٬106 /
٬165 ٬158 ٬153 ٬152 ٬148 ٬147 ٬137 ٬131
185 ٬177 ٬166
دفتر حفاظت منافع مصر 451 /
دفتر روابط خارجی برای امور داخلی ومنطقهای /
348
دفتر سیاسی شاه 3 /
دفتر هماهنگی مصر 111 /
دماغه امید نیک 432 /
دمشق ٬117 ٬114 ٬113 ٬98 ٬97 ٬95 ٬94 ٬93 /
٬185 ٬166 ٬142 ٬137 ٬134 ٬131 ٬119 ٬118
٬509 ٬503 ٬479 ٬440 ٬422 ٬421 ٬397 ٬392
560 ٬544 ٬538 ٬521 ٬511
دنیس مور 447 /
دوئول ٬روبرت ال456 / .
دوامی ٬مجید 687 ٬665 /
دو باروس ٬آدوالدو کاردوزوبوتو 506 /
دوبرونیک 172 /
دوبلین 177 ٬162 ٬158 ٬137 ٬133 ٬131 /
دوحه 357 ٬185 ٬166 ٬156 ٬122 ٬111 /
دوریل ٬زوی )دکتر( 436 ٬435 /
دوسلدرف 81 /
دوک ٬چری 509 /
دول ٬باب 451 ٬445 /
دولتشاهی 245 /
دولت موقت )انقالب اسالمی( ٬20 ٬16 ٬8 ٬7 ٬3 /
٬219 ٬215 ٬136 ٬89 ٬88 ٬78 ٬77 ٬75 ٬53 ٬30
٬243 ٬226 ٬225 ٬224 ٬223 ٬222 ٬221 ٬220
٬259 ٬258 ٬257 ٬254 ٬252 ٬248 ٬245 ٬244

٬277 ٬276 ٬269 ٬268 ٬267 ٬266 ٬264 ٬262
٬287 ٬286 ٬284 ٬283 ٬282 ٬281 ٬280 ٬278
٬296 ٬295 ٬294 ٬293 ٬292 ٬290 ٬289 ٬288
٬304 ٬303 ٬302 ٬301 ٬300 ٬299 ٬298 ٬297
٬323 ٬322 ٬314 ٬313 ٬308 ٬307 ٬306 ٬305
٬338 ٬336 ٬335 ٬334 ٬333 ٬328 ٬327 ٬326
٬605 ٬598 ٬594 ٬591 ٬586 ٬584 ٬578 ٬565
694 ٬681 ٬639 ٬637 ٬636
دولوس ٬کودی 336 /
دومنیکا 165 /
دونای 621 /
دهکده الریحان 469 /
دهکده المحمره 468 /
دهلی ٬109 ٬108 ٬106 ٬96 ٬93 ٬63 ٬57 ٬56 /
٬168 ٬163 ٬158 ٬133 ٬123 ٬122 ٬117 ٬110
691 ٬690 ٬689 ٬209 ٬208 ٬207
دیترویت 522 /
دیرتک ٬690 ٬689 ٬688 ٬51 ٬50 ٬48 ٬47 ٬6 /
698 ٬697 ٬691
دیلی ژورنال 368 /
دین 525 ٬515 ٬511 /
دینیتیسن ٬زوی 462 /
دیوان عالی اسرائیل 509 /
دیهـگو گارسیا 399 ٬236 ٬193 ٬122 /
ر
رابین ٬اسحاق ٬539 ٬533 ٬515 ٬507 ٬498 /
548
رابین ٬ایزاـک 477 /
راترفورد ٬دالس ٬691 ٬690 ٬689 ٬688 ٬608 /
699 ٬698 ٬697 ٬696 ٬695 ٬694 ٬693 ٬692
راترفورد ٬گای دبلیو690 ٬688 / .
راتنر ٬استیون 352 /
راجر 179 ٬173 /
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راجرز ٬ویلیام )ژنرال( ٬284 ٬283 ٬266 ٬258 /
455 ٬454 ٬415 ٬343 ٬293 ٬285
رادیو اسرائیل 509 ٬502 ٬499 ٬494 ٬490 /
رادیو امان 540 /
رادیو اورشلیم ٬508 ٬497 ٬420 ٬403 ٬113 /
536 ٬534 ٬533 ٬520 ٬518
رادیو بروکسل 537 /
رادیو بغداد 533 ٬521 /
رادیو بی.بی.سی 513 ٬463 /
رادیو بیتالمقدس 549 ٬513 ٬499 /
رادیو بیروت 503 ٬500 ٬492 ٬114 /
رادیو پکن 659 /
رادیو تلآویو 543 ٬513 /
رادیو توکیو 541 /
رادیو دانمارک 517 /
رادیو دست راستی لبنان 469 /
رادیو دمشق 541 /
رادیو صدای آمریکا ٬277 ٬263 ٬259 ٬182 /
312
رادیو عراق 544 /
رادیو عمان 528 ٬519 /
رادیو فلسطین 528 /
رادیو قاهره 540 ٬536 ٬513 ٬491 ٬421 /
رادیو کویت 421 /
رادیو نیروهای دفاعی اسرائیل 549 ٬156 /
رادیو و تلویزیون ملی ایـران ٬269 ٬268 ٬31 /
639 ٬637 ٬636 ٬308
رادیو وین 502 /
راستین ٬بایارد 540 /
راشد الراشد 716 /
راـکاه 477 /
راـکزیسون 85 ٬83 /
راـکفر؟ 438 /
راـکفلر ٬دیوید 721 /

راماهلل 527 ٬509 ٬500 ٬496 /
رام ٬کیو .آر209 ٬208 ٬207 ٬204 / .
ران حبیب 591 /
رانگون 209 ٬164 ٬158 ٬122 /
رایت ٬رادریک م 445 ٬444 /
ربــاط ٬185 ٬158 ٬122 ٬116 ٬114 ٬111 /
419 ٬209 ٬206
ربانی 78 /
رزمی 324 /
رستوران فرید 436 /
رستوران کاروانسرا 710 /
رفیعی 614 /
رم ٬177 ٬151 ٬149 ٬137 ٬131 ٬127 ٬87 /
595 ٬465 ٬185
رمضانی ٬ر .ک) .پرفسور( 166 /
رنسام 153 ٬139 ٬111 /
رواندا 459 ٬458 /
روحانی ٬صادق )آیتاهلل( 653 ٬637 /
روحانی ٬مهدی ٬643 ٬642 ٬632 ٬607 ٬606 /
670 ٬648
رودریگرز ٬کارلوس رافائیل 196 /
رودزیا ٬135 ٬125 ٬124 ٬122 ٬121 ٬104 /
517 ٬478 ٬150
روروتچیلدز ٬بارون 441 /
روز قدس 429 ٬428 ٬427 /
روزن 325 ٬253 ٬252 /
روزنامه اطالعات 687 ٬639 ٬157 /
روزنامه االخبار 113 /
روزنامه االنباء 749 ٬705 /
روزنامه االهرام 518 ٬460 ٬420 ٬112 /
روزنامه الجزیره 372 /
روزنامه الجمهوریه 141 /
روزنامه الرأی 749 ٬537 ٬495 /
روزنامه السفیر 480 ٬156 /
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روزنامه السیاسه 749 ٬744 ٬735 ٬393 /
روزنامه القبس 749 /
روزنامه المدینه 411 ٬384 /
روزنامه الوطن 749 /
روزنامه بامداد 278 /
روزنامه پالت 442 /
روزنامه تهران تایمز 278 /
روزنامه جمهوری اسالمی 327 ٬325 /
روزنامه جیوئیش کرانیکل 112 /
روزنامه داور 549 ٬524 ٬512 ٬499 ٬497 /
روزنامه دیلی ژورنال 366 /
روزنامه عرب نیوز 398 /
روزنامه غازت سعودی 393 /
روزنامه کیهان 310 ٬253 ٬245 ٬70 /
روزنامه لوریان لوجور 460 /
روزنامه لوموند ٬640 ٬639 ٬634 ٬632 ٬626 /
644
روزنامه معاریو 521 ٬512 ٬502 ٬480 /
روزنامه هاآرتز ٬515 ٬512 ٬507 ٬497 ٬433 /
549 ٬521 ٬520
روزنامه هرالد تریبون 609 ٬352 /
روزنامه یدیوت 520 /
روزولت 29 /
روشائی ٬امیر 44 /
روشائی ٬حسن 44 /
روشائی ٬همایون 44 /
روشنی مقدم ٬حسن 45 /
روشنی مقدم ٬حسین 45 /
روشنی مقدم ٬رحمت 45 /
روشنی مقدم ٬همایون 45 ٬44 /
روف ٬اس .دی630 ٬629 ٬628 ٬623 / .
رولو ٬اریک 644 /
رومـانی ٬446 ٬116 ٬86 ٬84 ٬83 ٬81 ٬72 /
513 ٬510 ٬509 ٬453 ٬447

رومیحی 737 ٬736 ٬735 ٬734 /
ریابنچین ٬والدیمیر 65 ٬64 /
ریاحی )ژنرال( 296 ٬53 /
ریاض ٬364 ٬349 ٬346 ٬166 ٬98 ٬95 ٬56 /
٬407 ٬405 ٬400 ٬396 ٬377 ٬373 ٬372 ٬370
420 ٬409
ریاضی 248 /
ریان )سرگرد( 546 /
ریچاردسون ٬مایکل 598 ٬597 /
ریکیاویک 177 /
ریگتر 582 /
رین اوفرهافن )ـکلن( 64 /
ریودوژانیرو 504 ٬503 ٬209 /
ز
زئیر 504 ٬350 ٬184 /
زابلوکی ٬کودل 464 /
زاـکریسون 87 ٬83 /
زاـکریسون ٬آلمر .جی81 / .
زامبیا 210 ٬116 /
زاهدی 624 ٬621 /
زالندنو 586 ٬584 ٬572 /
زندان مونیخ 549 /
زند فرد ٬فریدون 710 /
زوریخ 625 ٬581 ٬452 ٬450 /
زهیر محسن 495 /
زیارتگاه بهائیان )شیراز( 583 /
زیمبابوه 479 ٬478 ٬176 ٬121 /
زیمرمان 640 ٬635 /
ژ
ژاپن ٬217 ٬184 ٬183 ٬160 ٬130 ٬128 ٬127 /
٬362 ٬352 ٬351 ٬347 ٬312 ٬302 ٬234 ٬219
٬495 ٬488 ٬476 ٬452 ٬448 ٬421 ٬364 ٬363
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٬750 ٬747 ٬742 ٬741 ٬725 ٬724 ٬704 ٬619
756 ٬754
ژنو ٬168 ٬149 ٬139 ٬134 ٬127 ٬43 ٬42 ٬41 /
٬486 ٬389 ٬387 ٬359 ٬358 ٬209 ٬208 ٬185
٬613 ٬581 ٬578 ٬572 ٬527 ٬519 ٬492 ٬488
٬739 ٬675 ٬625 ٬622 ٬620 ٬616 ٬615 ٬614
762 ٬760 ٬759
ژورنال دو تهران 639 ٬77 /
ژورنال نفت ایران 452 /
ژورنال نفت و گاز 444 /
ژوهانسبورگ 158 /
س
سئول 164 ٬158 ٬137 ٬131 ٬114 /
سائودرسی 250 /
ساب ٬ادوارد 461 ٬460 /
ساپیرو )وزیر خارجه اسرائیل( 459 /
ساترلند ٬پیتر ای735 ٬734 ٬717 / .
ساحل غربی رود اردن و نوار غزه ٬496 ٬122 /
٬513 ٬512 ٬509 ٬502 ٬500 ٬499 ٬498 ٬474
٬535 ٬534 ٬533 ٬532 ٬522 ٬518 ٬516 ٬515
549 ٬548 ٬547 ٬543 ٬542 ٬536
ساختمان تایلر 51 /
سارافند 492 /
سازمان آزادیبخش فـلسطین )فـتح( ٬73 ٬21 /
٬407 ٬406 ٬402 ٬376 ٬345 ٬192 ٬151 ٬150
٬499 ٬495 ٬479 ٬469 ٬467 ٬466 ٬465 ٬417
٬523 ٬518 ٬510 ٬509 ٬508 ٬507 ٬503 ٬502
٬538 ٬537 ٬534 ٬532 ٬529 ٬528 ٬525 ٬524
٬644 ٬559 ٬560 ٬550 ٬549 ٬543 ٬541 ٬540
738 ٬657 ٬656
سازمان اتحادیه دفاع 477 /
سازمان اطالعات آلمان غربی 88 /
سازمان اطالعات انگلستان ٬553 ٬552 ٬42 /

673 ٬642 ٬623
سازمان اطالعات دفاعی 474 ٬100 /
سازمان اطالعات عراق 32 /
سازمان امور خاور نزدیک )بخش ایران( 324 /
سازمان پخش تلویزیونی فرانسه )ایران( 639 /
سازمان تأمین اجتماعی ایران 306 ٬305 /
سازمان توسعه صنعتی عربی 396 /
سازمان خلق آفریقای جنوب غربی 121 /
سازمان خلیج عمران )مصر( 715 /
سازمان خواروبار و کشاورزی سازمان ملل متحد
)548 ٬185 / (FAO
سازمان دانشجویی کردها )اروپا( 82 /
سازمان زحمتکشان کردستان 72 ٬71 /
سازمان کشورهای آمریکایی 178 ٬157 /
سازمان گسترش تجارت و بازرگانی 727 /
سازمان گسترش تجارت و عمران سازمان ملل /
727
سازمان گوش آمونیم )یهودی( 477 /
سازمان مجاهدین خلق ٬516 ٬91 ٬62 ٬59 ٬53 /
674 ٬656 ٬632 ٬617 ٬567 ٬562
سازمان مخفی رومانی 84 /
سازمان ملل مـتحد ٬111 ٬108 ٬106 ٬103 /
٬127 ٬124 ٬122 ٬121 ٬120 ٬116 ٬114 ٬113
٬140 ٬139 ٬138 ٬135 ٬134 ٬130 ٬129 ٬128
٬152 ٬151 ٬149 ٬148 ٬147 ٬144 ٬143 ٬142
٬168 ٬165 ٬164 ٬161 ٬160 ٬155 ٬154 ٬153
٬186 ٬185 ٬177 ٬176 ٬172 ٬171 ٬170 ٬169
٬206 ٬203 ٬201 ٬200 ٬194 ٬193 ٬192 ٬187
٬327 ٬312 ٬309 ٬307 ٬305 ٬211 ٬210 ٬207
٬469 ٬422 ٬421 ٬415 ٬404 ٬403 ٬392 ٬343
٬499 ٬497 ٬491 ٬488 ٬486 ٬481 ٬480 ٬479
٬522 ٬513 ٬512 ٬510 ٬508 ٬505 ٬504 ٬503
٬663 ٬659 ٬579 ٬549 ٬537 ٬536 ٬527 ٬524
728 ٬727 ٬725 ٬715
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سازمان ملی بهائیان 577 /
سازمان وحدت آفـریقا )٬111 ٬108 / (OAU
٬169 ٬160 ٬155 ٬140 ٬135 ٬120 ٬117 ٬115
484 ٬483 ٬481 ٬479 ٬478 ٬206 ٬191
سازمان همکاری و توسعه اقتصادی 486 ٬408 /
سازمان همکاری و عمران اقتصادی اروپا ٬712 /
761 ٬759
ساسپند ٬یو .ان) .نام رمز نیکوالس النگ( 658 /
ســاف ٬272 ٬166 ٬151 ٬115 ٬113 ٬111 /
٬499 ٬498 ٬497 ٬480 ٬467 ٬465 ٬421 ٬397
٬543 ٬542 ٬538 ٬537 ٬522 ٬518 ٬517 ٬512
716 ٬633 ٬630 ٬560 ٬559 ٬550 ٬549 ٬544
ساالر جاف 39 ٬38 ٬35 ٬21 /
سالت 179 ٬125 / 2
سالتزمن ٬جوزف آی616 ٬615 / .
سالزبورگ وین 710 /
سالفیت )دهکده( 490 /
سالوم 380 /
سالیناس ٬جیمز 41 /
ساماریا 534 /
سامرز ٬کتی 187 /
سامرین ٬هنگ 192 ٬122 ٬120 ٬115 /
سانتادومینگو 177 /
سان خوزه 164 /
ساندرز ٬هال ٬291 ٬277 ٬259 ٬224 ٬221 /
612 ٬480 ٬400 ٬316 ٬315 ٬314 ٬310 ٬292
ساندل ٬امیل 721 /
ساندنیستها 206 /
سانفرانسیسکو ٬14 ٬13 ٬12 ٬10 ٬9 ٬8 ٬7 ٬6 ٬4 /
20 ٬19 ٬18 ٬17
سانلی 742 /
ساواـک ٬40 ٬20 ٬18 ٬15 ٬14 ٬13 ٬10 ٬9 ٬7 ٬3 /
٬248 ٬247 ٬245 ٬244 ٬99 ٬82 ٬66 ٬65 ٬64
٬554 ٬551 ٬318 ٬308 ٬298 ٬266 ٬262 ٬258

٬644 ٬632 ٬630 ٬628 ٬627 ٬615 ٬557 ٬556
681 ٬664 ٬663 ٬651
سایت ٬جی .ان 624 ٬623 /
سپاه پاسداران 541 ٬313 ٬54 /
سپتامبر سیاه 467 /
سپهبان )مهندس( 452 /
ستاد نیروهای مسلح کویت 736 /
ستوده ٬مسعود 579 /
سراج ٬احمد 376 ٬375 ٬344 /
سرانو ٬رومئورینکون 506 /
سرپل ذهاب 81 /
سردار جاف 100 ٬39 ٬37 ٬34 ٬33 ٬32 ٬21 /
سردشت 325 ٬71 ٬36 ٬34 /
سرفرماندهی نیروی دریایی آمریکا در اروپـا /
166
سرکنسولگری آمریکا در مونیخ 81 /
سرکیس ٬الیاس 541 ٬518 ٬469 ٬156 ٬114 /
سرویس اطالعاتی انگلیس 73 /
سرویس اطالعاتی نظامی عراق 32 /
سریالنکا ٬128 ٬126 ٬118 ٬116 ٬111 ٬108 /
582 ٬207 ٬206 ٬193 ٬140
سعد حداد )سرگرد( 650 ٬404 /
سفارت آمریکا )آنکارا( 83 /
سفارت آمریکا )الجزیره( 111 /
سفارت آمریکا )بن( 83 /
سفارت آمریکا )بیروت( 468 ٬93 /
سفارت آمریکا )تلآویو( 96 ٬93 /
سفارت آمریکا )تهران( ٬136 ٬135 ٬106 ٬7 /
٬246 ٬244 ٬242 ٬165 ٬158 ٬157 ٬148 ٬144
٬314 ٬303 ٬271 ٬270 ٬260 ٬252 ٬250 ٬247
٬719 ٬703 ٬601 ٬585 ٬582 ٬541 ٬447 ٬441
754 ٬723 ٬721 ٬720
سفارت آمریکا )عمان( 93 /
سفارت آمریکا )لندن( 94 /
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سفارت آمریکا )وین تیان( 117 /
سفارت ایران )واشنگتن( 255 ٬148 ٬6 ٬3 /
سفارت زالندنو 585 /
سفاردی )یهودی( 473 ٬472 /
سالمتیان 245 ٬244 ٬220 /
سلطان )وزیر دفاع عربستان( 405 /
سلماس )شاهپور( 70 ٬69 /
سلیم 642 ٬632 /
سلیم اعظم 374 /
سلیمان 663 /
سلیمان الحربیش 378 /
سلیمان ٬لطفاهلل 664 ٬663 /
سلیمانیه )ـکردستان عراق( 95 ٬82 ٬81 ٬37 ٬35 /
سلیم ٬محسن 643 ٬642 ٬632 /
سمریه 547 ٬516 /
سمیر شهابی 375 /
سمیع انور 666 /
سنتلوشا 165 /
سنت مارتین ٬هنری 23 ٬22 /
سنجابی ٬کریم ٬664 ٬663 ٬617 ٬609 ٬592 /
732
سن خوزه ٬137 ٬135 ٬134 ٬131 ٬119 ٬117 /
209 ٬208 ٬158 ٬151 ٬149 ٬146
سنگاپور ٬192 ٬164 ٬158 ٬122 ٬114 ٬22 /
509 ٬448 ٬209 ٬208
سنگال 376 /
سنندج 73 ٬72 ٬71 ٬62 ٬36 ٬34 /
سوئز 521 ٬510 ٬448 ٬446 ٬432 /
سوئیس ٬577 ٬576 ٬572 ٬476 ٬455 ٬454 /
٬750 ٬712 ٬711 ٬683 ٬624 ٬586 ٬581 ٬578
756
سوئیفت ٬آن 586 ٬585 /
سوئیفت ٬الیزابت 584 /
سودان ٬497 ٬483 ٬480 ٬415 ٬376 ٬343 /

759 ٬719 ٬534 ٬533 ٬530 ٬510 ٬504
سوری ٬محمد 255 /
سورینام 134 ٬121 ٬116 ٬115 /
سوریه ٬111 ٬88 ٬79 ٬73 ٬36 ٬35 ٬22 ٬21 /
٬397 ٬392 ٬391 ٬332 ٬154 ٬142 ٬115 ٬114
٬468 ٬466 ٬465 ٬439 ٬421 ٬406 ٬403 ٬401
٬503 ٬496 ٬495 ٬492 ٬491 ٬479 ٬474 ٬469
٬543 ٬541 ٬538 ٬525 ٬522 ٬512 ٬511 ٬508
753 ٬751 ٬649 ٬560 ٬550 ٬544
سوالرز 275 /
سولیوان ٬ویلیام اچ٬577 ٬464 ٬244 ٬243 / .
720 ٬601 ٬589
سومالی ٬504 ٬415 ٬376 ٬343 ٬206 ٬188 /
510
سومد )خط لوله نفتی( 760 ٬473 ٬470 /
سوموزا 482 ٬160 /
سونودا )وزیر خارجه ژاپن( 351 ٬312 ٬162 /
سهیال زینالعابدین حمد 385 ٬384 /
سیا )٬44 ٬29 ٬24 ٬23 ٬21 ٬14 ٬7 ٬4 ٬3 / (CIA
٬105 ٬87 ٬75 ٬70 ٬67 ٬64 ٬60 ٬50 ٬48 ٬47
٬395 ٬377 ٬376 ٬351 ٬275 ٬180 ٬174 ٬146
٬474 ٬471 ٬465 ٬462 ٬453 ٬451 ٬405 ٬404
٬632 ٬611 ٬608 ٬605 ٬550 ٬531 ٬496 ٬478
٬733 ٬686 ٬683 ٬665 ٬655 ٬651 ٬642 ٬637
747
سی .اس .اس .آر 82 /
سیدون 515 /
سیستمهای اطالعاتی الکترونیک ٬304 ٬303 /
306 ٬305
سیف قاضی ٬رحیم 30 ٬28 ٬22 /
سیکوالر ٬پی .ای650 / .
سیماـک ٬الری 83 /
سیمد ٬جام ام 64 /
سینا 502 ٬431 ٬421 ٬395 /
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سینما رکس )آبادان( 324 ٬258 /
سیهانوک )پرنس( 196 /
ش
شائول ٬بازیر 456 /
شـاخ آفـریقا ٬415 ٬376 ٬343 ٬341 ٬145 /
492 ٬439 ٬438
شارت ٬موشی 458 /
شارون ٬آریل ٬516 ٬515 ٬508 ٬490 ٬155 /
547 ٬536 ٬535 ٬534 ٬532 ٬523 ٬517
شاف ٬ادوارد اچ 445 /
شاـکاو 496 /
شاملو ٬حسن )سرهنگ( 99 /
شامووسکی 553 /
شامیر ٬ایتزاـک )اسحاق( 490 /
شانی ٬یورام 593 /
شاوا )شهردار غزه( 113 /
شاویک ٬شاـگتامی )خانم( 437 /
شاه ) /اـکثر صفحات(
شاهال 113 /
شاهپور )شهر( 65 /
شاه حسین اردنی 491 ٬114 /
شاه خالد ابن عبدالعزیز آل سعود ٬346 ٬114 /
402 ٬393 ٬378 ٬377 ٬368 ٬366 ٬362
شاهزاده بندر ابن سلطان 377 /
شاهزاده حسن 537 /
شاهزاده سعود الفیصل ٬364 ٬363 ٬362 ٬342 /
530 ٬414 ٬401 ٬400 ٬375 ٬371
شاهزاده سلطان 401 ٬377 /
شاهزاده عبداهلل 514 ٬418 ٬378 ٬377 /
شاهزاده فهد ٬357٬353٬346٬343٬342٬341/
٬385٬380٬378٬377٬372٬368٬366٬358
530٬418٬417٬416٬415٬414٬402٬386
شاهنده ٬عباس 435 /

شای 477 /
شبه جزیره عربستان 436 ٬415 ٬400 ٬343 /
شبه جزیره موساندام 403 /
شرکت آرپی گروه 445 /
شرکت استاندارد اویل ایندیانا 451 ٬448 /
شرکت اف .ام .سی22 / .
شرکت الکترونیک دنیا 292 /
شرکت امنا )شرکت امانتداران(579 ٬577 ٬
شرکت بـریتیش پـترولیوم ٬747 ٬722 ٬517 /
760 ٬748
شرکت بیمه اجتماعی 324 /
شرکت توسعه و تجارت نفت خلیج 462 /
شرکت جنرال الکتریک 724 /
شرکت حمل و نقل ماری تایم فروت 457 /
شرکت رایلی ـ میتسوی 724 /
شرکت سوان هانتر نیوکاس 457 /
شرکت سوپر تانکر سامسون ٬مونرویا 440 /
شرکت سیریس )سابقًا آئورورا( اسـترو شـرکت
)سیستمهای اطالعاتی الکترونیک( 304 /
شرکت کانتینانتال گرین 255 /
شرکت کنتینانتال 445 /
شرکت گلف اویل 747 ٬746 /
شرکت مس 278 /
شرکت ملی گاز ایران 453 /
شرکت ملی نفت ایران ٬314 ٬267 ٬61 ٬57 ٬46 /
٬448 ٬447 ٬446 ٬444 ٬439 ٬432 ٬349 ٬368
٬457 ٬456 ٬455 ٬454 ٬453 ٬452 ٬451 ٬449
760 ٬759 ٬744 ٬740 ٬739 ٬464
شرکت نفت آمین اویل 744 ٬722 /
شرکت نفت ایندیانا 449 /
شرکت نفت بریتیش پترولیوم 751 /
شرکت نفت شل 751 ٬373 /
شرکت نفتکش لئون ترانس ورلد ٬مونرویا 440 /
شرکت نفتکش نورا ـ هریس مونوریا 439 /
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شرکت نفت کویت وفرا 764 ٬744 /
شرکت نفت گلف 751 ٬747 ٬722 ٬721 /
شرکت نوناالن 579 /
شرکت وابسته توسعه و ساختمان سکورات 464 /
شرکت ولف بلفاست 457 /
شرکت ولل پوند 591 /
شرکت هارلند و ولف بلفاست 457 /
شرکت هواپیمایی عربستان سعودی 382 /
شرکت 443 / UAR
شــریعتمداری ٬سـیدکاظم )آیتاهلل( ٬60 ٬54 /
٬674 ٬664 ٬637 ٬635 ٬633 ٬617 ٬594 ٬564
680 ٬679 ٬678 ٬677
شریف ٬محمدرضا 252 /
شک هاوس ٬اچ .اچ 439 ٬437 /
شل748 ٬746 ٬722 ٬517 ٬
شل ٬ال .دبلیو664 ٬658 ٬208 ٬91 ٬88 / .
شل ٬باربارا 267 /
شلزینگر ٬734 ٬733 ٬732 ٬729 ٬704 ٬352 /
738
شلنبرگ 659 /
شلنبرگر 280 ٬263 ٬253 /
شمعون ٬دوری 468 /
شمعون ٬کامیل 468 ٬397 /
شمیرانی )نماینده در سازمان ملل( 305 /
شندر 696 /
شوا 542 /
شورای اتحادیه وزرای خارجی عرب 513 /
شورای امنیت سازمان ملل متحد ٬120 ٬114 /
٬192 ٬187 ٬169 ٬160 ٬158 ٬141 ٬130 ٬124
٬510 ٬491 ٬488 ٬482 ٬481 ٬461 ٬403 ٬195
524 ٬519
شورای امنیت ملی )المجلس العی االمن العالم /
348
شـورای انـقالب ٬538 ٬315 ٬301 ٬54 ٬53 /

692 ٬677 ٬674 ٬656 ٬565 ٬563
شورای جهانی کلیساها 578 ٬572 /
شوروی ٬35٬30٬29٬28٬24٬23٬21٬15٬13/
٬103٬94٬91٬88٬83٬68٬66٬65٬37٬36
٬126٬125٬124٬123٬116٬114٬113٬108
٬147٬146٬145٬142٬132٬130٬129٬128
٬161٬159٬157٬156٬154٬153٬152٬149
٬178٬177٬176٬175٬174٬173٬167٬165
٬186٬185٬184٬183٬182٬181٬180٬179
٬195٬194٬193٬192٬190٬189٬188٬187
٬209٬206٬205٬201٬200٬198٬197٬196
٬230٬229٬221٬218٬217٬216٬215٬210
٬309٬299٬291٬262٬258٬245٬234٬233
٬405٬401٬400٬396٬393٬391٬344٬343
٬452٬440٬421٬420٬419٬417٬416٬409
٬487٬484٬482٬481٬479٬471٬470٬453
٬550٬544٬529٬520٬510٬496٬492٬491
٬636٬621٬609٬567٬566٬553٬552٬551
763٬762٬749٬732٬711٬683٬679٬637
شوفات ٬داود 594 /
شهادی ٬عزیز 542 /
شهردار نابلس 496 ٬156 /
شهردار هلهول 496 /
شهرستانی ٬جواد 46 /
شهر فاس 375 /
شهرک الون موره 547 /
شیبانی 315 ٬309 ٬307 ٬298 ٬295 ٬245 /
شیخ احمد زکی یمانی ٬356 ٬354 ٬351 ٬349 /
٬370 ٬369 ٬368 ٬367 ٬366 ٬365 ٬361 ٬359
٬407 ٬402 ٬396 ٬388 ٬386 ٬381 ٬374 ٬373
٬517 ٬421 ٬418 ٬414 ٬413 ٬412 ٬409 ٬408
732 ٬731
شیخ احمد مبارک 375 /
شیخ رئوف النقیب 82 /
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شیخ سعد عبداهلل 753 ٬715 /
شیخ علی خـلیفه الصـباح ٬713 ٬712 ٬711 /
٬731 ٬730 ٬729 ٬727 ٬726 ٬723 ٬717 ٬716
٬759 ٬758 ٬748 ٬746 ٬740 ٬739 ٬738 ٬732
763 ٬762 ٬761 ٬760
شیخ نصرالجابر 719 /
شیراز ٬582 ٬581 ٬580 ٬578 ٬577 ٬227 ٬61 /
617 ٬601 ٬588 ٬587 ٬585 ٬584 ٬583
شیرازی 678 /
شیرازی ٬خانبابا 591 /
شیرازی ٬سیدعبداهلل )آیتاهلل( 637 /
شیراـک ٬ژاـک 657 /
شیفر 453 /
شیکاـگو 22 /
شین بث ٬557 ٬550 ٬530 ٬478 ٬464 ٬433 /
632 ٬559
ص
صادق ٬ابوالقاسم 253 ٬252 /
صادقی ٬علی 116 /
صالحخو 302 /
صالحی 244 ٬243 /
صباح 756 ٬753 ٬737 ٬736 ٬735 ٬418 /
صباغ ٬عیسی 417 ٬414 /
صباغیان 329 ٬328 ٬320 ٬319 ٬50 /
صحرای اوگادن 415 ٬343 /
صحرای باختری 198 ٬188 /
صحرای سینا ٬403 ٬392 ٬155 ٬143 ٬114 /
٬493 ٬490 ٬472 ٬461 ٬446 ٬443 ٬432 ٬420
536 ٬524 ٬513 ٬508 ٬497
صحرای غربی 479 ٬478 /
صدام حسین ٬156 ٬154 ٬97 ٬93 ٬37 ٬35 ٬34 /
753 ٬704 ٬544 ٬533 ٬511 ٬431 ٬430 ٬428
صدر ٬امام موسی 648 ٬644 /

صدر ٬رضا )وزیر بازرگانی( ٬253 ٬249 ٬220 /
255 ٬254
صفدری )آیتاهلل( 77 /
صالحالدین النقیب 82 /
صالح خلف )ابوایاذ( 657 ٬529 ٬528 ٬525 /
صنایع الکترونیک ایران 588 /
صندوق بینالمللی پول )بانک جـهانی( ٬170 /
727 ٬473 ٬364 ٬173 ٬172
صندوق کویتی عمران اقتصادی عربی 718 /
صنعا٬514 ٬420 ٬185 ٬166 ٬123 ٬122 ٬111 ٬
528 ٬525
طـظ
طائف 546 ٬362 ٬361 /
طالبانی ٬جالل ٬74 ٬73 ٬72 ٬36 ٬35 ٬19 ٬9 /
96 ٬94 ٬86 ٬82 ٬79
طالقانی ٬سیدمحمود )آیتاهلل( ٬249 ٬245 ٬57 /
696 ٬678 ٬674 ٬664 ٬310
طاهر ٬عبدالهادی )دکتر( 398 /
طباطبائی ٬صادق 33 /
طباطبائی قمی 637 /
طباطبایی )برادر وکیل بختیار( 627 /
طرابلس 469 ٬468 ٬433 /
طرح برنارد لوئیس 309 /
طرح جارزنیگ 480 /
طرح راجرز 480 /
طوفانیان ٬حسن )ژنرال( 623 ٬324 /
ظهران 411 ٬410 ٬399 /
ع
عباسآباد 56 ٬55 ٬51 ٬49 /
عباسی ٬عبدالرحیم )سرگرد( 71 /
عبدالستار الزعیم 522 /
عبدالطیف الحماد 728 ٬723 /
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عبدالعزیز حسین 749 /
عبدالفتاح اسماعیل 525 /
عبداهلل التوبیشی 366 /
عبداهلل م .علیرضا 399 ٬363 ٬362 /
عبدو یمانی 414 /
عتیبه 421 /
عـتیقی ٬730 ٬728 ٬727 ٬725 ٬724 ٬723 /
743 ٬742 ٬741 ٬740
عثمان ٬محمود )دکتر( 94 /
عدسانی 753 /
عدن 719 ٬718 ٬717 ٬716 ٬559 ٬538 ٬405 /
عراق ٬33 ٬32 ٬31 ٬30 ٬24 ٬22 ٬21 ٬13 ٬7 ٬5 /
٬64 ٬44 ٬43 ٬42 ٬41 ٬39 ٬38 ٬37 ٬36 ٬35 ٬34
٬92 ٬88 ٬86 ٬85 ٬83 ٬82 ٬81 ٬79 ٬73 ٬72 ٬71
٬111 ٬104 ٬100 ٬99 ٬97 ٬96 ٬95 ٬94 ٬93
٬210 ٬207 ٬202 ٬192 ٬156 ٬154 ٬128 ٬115
٬380 ٬350 ٬343 ٬333 ٬319 ٬285 ٬237 ٬219
٬421 ٬414 ٬413 ٬412 ٬405 ٬404 ٬401 ٬391
٬517 ٬512 ٬511 ٬496 ٬470 ٬465 ٬431 ٬428
٬565 ٬564 ٬546 ٬544 ٬543 ٬538 ٬533 ٬521
٬710 ٬708 ٬705 ٬704 ٬643 ٬605 ٬567 ٬566
٬750 ٬745 ٬732 ٬722 ٬721 ٬717 ٬716 ٬711
760 ٬759 ٬753 ٬751
عربستان سعودی ٬341 ٬234 ٬229 ٬156 ٬114 /
٬351 ٬350 ٬349 ٬347 ٬346 ٬344 ٬343 ٬342
٬359 ٬358 ٬357 ٬356 ٬355 ٬354 ٬353 ٬352
٬367 ٬366 ٬365 ٬364 ٬363 ٬362 ٬361 ٬360
٬375 ٬374 ٬373 ٬372 ٬371 ٬370 ٬369 ٬368
٬383 ٬382 ٬381 ٬380 ٬379 ٬378 ٬377 ٬376
٬391 ٬390 ٬389 ٬388 ٬387 ٬386 ٬385 ٬384
٬400 ٬399 ٬398 ٬396 ٬395 ٬394 ٬393 ٬392
٬410 ٬409 ٬407 ٬406 ٬405 ٬404 ٬402 ٬401
٬418 ٬417 ٬416 ٬415 ٬414 ٬413 ٬412 ٬411
٬445 ٬438 ٬436 ٬423 ٬422 ٬421 ٬420 ٬419

٬517 ٬514 ٬512 ٬496 ٬495 ٬473 ٬470 ٬449
٬657 ٬651 ٬546 ٬545 ٬543 ٬533 ٬530 ٬525
٬731 ٬729 ٬722 ٬721 ٬716 ٬713 ٬712 ٬707
760 ٬759 ٬758 ٬754 ٬742 ٬740 ٬733
عزری ٬مئیر 446 ٬445 /
عزیز حی ٬پرویز 595 /
عزیز )دکتر( 31 /
عفرات 490 /
عفرون )سرهنگ( 437 /
عفلق ٬میشل 649 /
عالمیر ٬جواد ٬634 ٬633 ٬632 ٬615 ٬613 /
٬663 ٬655 ٬647 ٬643 ٬641 ٬639 ٬636 ٬635
675 ٬664
عالمیر قاجار )احتشامالسلطنه( ٬محمود 639 /
علوی 414 /
علی حمدی الجمال 518 /
علی عبداهلل صالح )پرزیدنت( ٬470 ٬405 ٬343 /
529 ٬528 ٬525 ٬514 ٬496
علی )وزیر دفاع مصر( ٬513 ٬491 ٬141 ٬112 /
636 ٬635
عمان ٬98 ٬97 ٬96 ٬95 ٬94 ٬93 ٬63 ٬57 ٬56 /
٬414 ٬413 ٬403 ٬399 ٬318 ٬285 ٬167 ٬113
٬545 ٬525 ٬518 ٬510 ٬479 ٬471 ٬470 ٬440
719 ٬550 ٬546
عمانی ٬جمشید 20 ٬18 /
عیدی امین 83 /
غ
غالی ٬پطروس ٬167 ٬163 ٬141 ٬113 ٬112 /
535 ٬491 ٬467 ٬466 ٬169 ٬168
غرزی ٬عباس 375 /
غزه 542 ٬522 /
غفاری 8 /
غنا 504 /
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غنیپور )سرهنگ( 301 /
ف
فاروق قدومی 657 ٬549 ٬541 ٬537 /
فاستر ٬شارون مککوای 187 /
فاستر ٬ویلیام آ690 ٬689 / .
فاالنژها 500 ٬114 /
فالکینگهام 453 ٬451 /
فداییان اسالم 54 /
فداییان خلق )شاخه کردستان( 71 /
فرانتک 698 ٬697 ٬691 ٬689 ٬688 /
فرانسه ٬128 ٬124 ٬80 ٬78 ٬77 ٬76 ٬75 ٬23 /
٬361 ٬348 ٬336 ٬160 ٬152 ٬150 ٬133 ٬130
٬546 ٬535 ٬529 ٬478 ٬464 ٬403 ٬386 ٬380
٬624 ٬621 ٬619 ٬618 ٬617 ٬612 ٬605 ٬589
٬651 ٬645 ٬639 ٬637 ٬636 ٬633 ٬632 ٬629
٬671 ٬665 ٬663 ٬661 ٬659 ٬658 ٬657 ٬653
753 ٬751 ٬745 ٬715 ٬705 ٬694 ٬674 ٬672
فرانکفورت 698 ٬697 ٬691 ٬689 ٬467 ٬81 /
فرخ ٬حسین 378 /
فرخ ٬فریدون 455 /
فردوست ٬حسین )تیمسار( 15 /
فرزامی ٬سیمون 551 ٬550 /
فرس ٬جی 454 /
فرقان )ـگروه تروریستی( 656 ٬566 /
فرقه علوی 142 /
فرمول ماپوتو 192 ٬116 /
فرناندو 130 ٬129 ٬128 ٬127 /
فرنجیه 544 ٬538 ٬469 /
فرنوش ٬ایرج 588 /
فرودگاه العریش 496 /
فرودگاه اورلی 466 /
فرودگاه بروکسل 466 /
فرودگاه پاریس 466 /

فرودگاه ریان 718 /
فرودگاه لود 466 /
فرودگاه لوگان 698 /
فرودگاه مهرآباد 243 /
فرودگاه یسلیکوی )استانبول( 466 /
فرهنگ ٬منصور 316 ٬315 ٬148 /
فریج 544 ٬542 ٬527 ٬519 /
فسیل ٬یو .ان80 ٬79 ٬77 ٬76 ٬75 / .
فضیل محسن عبداهلل 719 /
فلت هاوس ٬والدو آر 64 /
فلسطین 636 ٬464 ٬429 ٬341 ٬186 /
فلور 50 /
فلوریدا 417 ٬249 /
فنالند 128 /
فوروارد ٬اس .دی671 ٬668 / .
فوره ٬ادگار 357 ٬651 /
فوکودا )نخستوزیر ژاپن( 421 /
فونتروی ٬والتر 522 /
فیروزان453 ٬452 ٬
فیس ٬اس .دی624 ٬623 / .
فیشر ٬ریچارد 371 /
فیلیپین 488 ٬164 /
فیندلی )نماینده کنگره( 113 /
ق
قاسم عمرالیاقوت 710 /
قاسملو )خانم( 68 /
قاسملو ٬عبدالرحمن ٬62 ٬37 ٬35 ٬31 ٬28 ٬21 /
96 ٬82 ٬79 ٬77 ٬72 ٬71 ٬69 ٬68
قاضی ٬حسن 626 /
قاضیزاده 455 /
قاضی ٬صدر 23 /
قاضی ٬علی )هومن( 21 ٬20 ٬4 /
قاضی ٬محمود 23 /
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قاهره ٬98 ٬97 ٬96 ٬95 ٬94 ٬93 ٬63 ٬57 ٬56 /
٬166 ٬163 ٬158 ٬133 ٬118 ٬117 ٬112 ٬111
٬403 ٬396 ٬391 ٬209 ٬185 ٬177 ٬170 ٬168
٬473 ٬467 ٬466 ٬461 ٬440 ٬420 ٬411 ٬404
٬522 ٬521 ٬519 ٬518 ٬514 ٬513 ٬510 ٬503
٬667 ٬666 ٬665 ٬593 ٬543 ٬541 ٬536 ٬535
749 ٬680 ٬678
قبرس 431 /
قبیله باردینگی 82 /
قبیله جاف 36 ٬32 ٬31 /
قبیله قشقایی 618 ٬53 /
قبیله کرد سورژیل 95 /
قدس 707 ٬704 ٬431 ٬429 ٬428 ٬427 ٬104 /
قدیمی ٬ی .ک587 ٬586 ٬585 ٬572 / .
قرارداد آناـکاندا 278 /
قرارداد بندیکس ـ سیانکو مودا 387 /
قرارداد ریو 159 ٬150 ٬125 /
قرارداد سالت 487 ٬179 / 2
قرارگاه آتن 634 /
قرارگاه بن 85 ٬41 /
قرارگاه بیروت 642 /
قرارگاه پاریس ٬635 ٬629 ٬619 ٬610 ٬75 /
686 ٬673 ٬672 ٬660 ٬659 ٬658 ٬640 ٬638
قرارگاه پول پت )پکن( 115 /
قرارگاه تل آویو 556 ٬551 ٬550 /
قرارگاه تهران ٬43 ٬21 ٬18 ٬15 ٬14 ٬11 ٬8 ٬7 /
٬551 ٬207 ٬91 ٬90 ٬79 ٬76 ٬55 ٬49 ٬48 ٬47
٬662 ٬648 ٬641 ٬640 ٬631 ٬629 ٬558 ٬552
699 ٬680 ٬677 ٬674 ٬673 ٬671 ٬669
قرارگاه خاور نزدیک 211 /
قرارگاه ژنو 615 /
قرارگاه ساواـک 675 /
قرارگاه ساواـک )بغداد( 3 /
قرارگاه سیا )پاریس( 606 /

قرارگاه سیا )تلآویو( 550 /
قرارگاه سیا )تهران( ٬550 ٬98 ٬80 ٬63 ٬55 ٬44 /
635 ٬631 ٬606
قرارگاه لوسآنجلس 45 /
قرارگاه مشترک کارائیب )فلوریدا( 178 /
قزوین 628 ٬436 /
قشقایی ٬خسرو 79 /
قشقایی ٬ناصر 619 /
قطبزاده ٬صادق 335 /
قطر 473 ٬470 ٬414 ٬349 /
قطعنامه جاویتس 592 ٬267 /
قطعنامه کوبا ـ عراق 297 /
قلعه نظامی داالهو 34 /
قم 652 ٬647 ٬643 ٬634 ٬618 ٬58 /
قمی ٬حسن 678 ٬670 /
قمی ٬عبداهلل 675 /
قمی ٬محمد تقی 670 ٬668 ٬666 ٬665 ٬606 /
قواسیها ٬هبرون 496 /
ـک
ـکابل ٬131 ٬122 ٬118 ٬117 ٬106 ٬57 ٬56 /
482 ٬481 ٬475 ٬348 ٬209 ٬207 ٬137 ٬134
ـکاپالکین 621 /
ـکاپالن 152 /
ـکاتز 721 /
ـکاتف 509 /
ـکاتلر ٬والتر ال٬268 ٬264 ٬256 ٬250 ٬245 / .
294 ٬284 ٬279 ٬269
ـکاتماندو 106 /
ـکاتونو 134 /
ـکاخ سفید ٬245 ٬235 ٬209 ٬166 ٬158 ٬148 /
591 ٬377 ٬320 ٬293 ٬249
ـکاراـکاس ٬135 ٬134 ٬131 ٬119 ٬117 ٬111 /
٬354 ٬209 ٬177 ٬164 ٬158 ٬149 ٬146 ٬137
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731 ٬712 ٬370 ٬368 ٬366 ٬365 ٬357
ـکارتر ٬جیمی ٬155 ٬153 ٬145 ٬121 ٬52 ٬51 /
٬351 ٬343 ٬342 ٬266 ٬253 ٬252 ٬183 ٬177
٬417 ٬416 ٬415 ٬407 ٬397 ٬377 ٬376 ٬367
٬530 ٬519 ٬507 ٬502 ٬498 ٬497 ٬490 ٬418
743 ٬740 ٬725 ٬724 ٬712 ٬546 ٬543
ـکارتر ٬رابرت ام) .پرفسور( 51 /
ـکارتر ٬هودینگ 490 /
ـکارخانه پتروشیمی ژاپن 352 /
ـکاردان ٬محمدامین 631 ٬630 /
ـکارزول 720 /
ـکارینگتون )لرد( 593 /
ـکاستاریکا 483 ٬482 ٬206 ٬125 ٬109 /
ـکاستاندا )وزیر خارجه مکزیک( 134 /
ـکاسترو ٬فیدل ٬159 ٬157 ٬153 ٬150 ٬147 /
٬183 ٬182 ٬177 ٬176 ٬168 ٬166 ٬163 ٬161
٬198 ٬197 ٬196 ٬195 ٬188 ٬187 ٬186 ٬185
210 ٬201 ٬200 ٬199
ـکاسکویل ٬مک 710 /
ـکاسکیل ٬چارلی ٬مک 445 /
ـکاسیگین 520 /
ـکاشان 577 ٬249 /
ـکاشانیان ٬منوچهر 600 /
ـکاظمی 744 /
ـکالیفرنیا 597 ٬442 ٬52 ٬50 ٬48 ٬47 ٬7 /
ـکالینز 385 /
ـکـامبوج ٬116٬115٬114٬108٬106٬104/
٬192٬188٬165٬150٬147٬134٬132٬120
٬210٬206٬200٬198٬197٬196٬195٬193
488
ـکامپاال 458 ٬209 /
ـکامپوند ٬کی .کی) .ساواـک( 561 ٬555 /
ـکامکار )سرهنگ( 334 ٬287 ٬282 ٬281 /
ـکامیسکی 612 ٬611 ٬610 /

ـکان 620 ٬617 /
ـکانادا 549 ٬363 ٬210 ٬160 ٬35 ٬23 ٬22 /
ـکانال پاناما 483 ٬481 ٬200 ٬193 ٬119 /
ـکانال راجر 173 /
ـکانال سوئز 760 ٬480 ٬470 ٬462 ٬443 ٬441 /
ـکانال شرقی قور 478 /
ـکـانبرا ٬151 ٬149 ٬137 ٬133 ٬131 ٬122 /
177 ٬162 ٬158
ـکاوانو )نماینده کنگره( 740 ٬371 /
ـکاهان ٬رابی میر 527 /
ـکاهانه )سازمان پلنگان سیاه( 477 /
ـکایزر 453 ٬452 ٬451 /
ـکبک 22 /
ـکپنهاـک ٬158 ٬151 ٬149 ٬137 ٬133 ٬131 /
177 ٬162
ـکراچی 509 ٬465 ٬93 ٬63 ٬57 ٬56 /
ـکرامس 631 ٬622 ٬621 ٬620 /
ـکرانه بالئیم 446 /
ـکرایسکی )صدراعـظم اطـریش( ٬510 ٬503 /
599 ٬592 ٬549 ٬533
ـکردستان ٬69 ٬61 ٬44 ٬31 ٬29 ٬28 ٬27 ٬22 /
٬335 ٬333 ٬325 ٬307 ٬272 ٬248 ٬75 ٬71
693
ـکردستان عراق 67 /
ـکرمان 601 /
ـکرمانشاه 46 ٬44 ٬40 ٬36 ٬34 ٬31 ٬10 /
ـکره جنوبی 116 /
ـکره شمالی 206 ٬164 ٬150 ٬125 ٬120 ٬119 /
ـکریستوفر ٬146 ٬145 ٬143 ٬123 ٬122 ٬114 /
٬397 ٬392 ٬332 ٬279 ٬275 ٬245 ٬169 ٬147
511 ٬506 ٬503 ٬497 ٬473 ٬464 ٬404 ٬399
ـکریم خلف 500 /
ـکرینس ٬دیوید 187 /
ـکشورهای کارائیب 179 /
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ـکشورهای مشترکالمنافع 160 ٬150 ٬133 /
ـکالرک ٬رمزی 302 ٬297 ٬296 /
ـکالرک ٬وارن 452 ٬449 ٬444 /
ـکالنگ ٬جی .ال206 / .
ـکالوو ٬میلتون ب555 / .
ـکالید .دبلیو .تریشیلو 660 /
ـکلبرر ٬جان 352 /
ـکلکته 106 /
ـکلگروف 554 /
ـکـلمبو ٬115 ٬114 ٬111 ٬109 ٬108 ٬106 /
٬124 ٬123 ٬122 ٬121 ٬120 ٬119 ٬118 ٬117
٬158 ٬154 ٬141 ٬140 ٬138 ٬133 ٬126 ٬125
٬202 ٬196 ٬194 ٬192 ٬190 ٬169 ٬168 ٬164
727 ٬582 ٬209 ٬207
ـکلمنت ٬سی577 / .
ـکلمنت ٬کارل 583 /
ـکلوویتز ٬رافائل 593 /
ـکلیپ ٬یو .ان658 ٬657 / .
ـکلیسای آشوریان 586 /
ـکلی ٬محمدعلی 385 /
ـکلینیک هدداش 494 /
ـکلیولند 440 /
ـکمال حسن علی 491 /
ـکمپانی ایندیانا 453 /
ـکمپانی شل 374 /
ـکـمپ دیـوید ٬150 ٬140 ٬112 ٬108 ٬103 /
٬185 ٬165 ٬163 ٬160 ٬155 ٬154 ٬153 ٬151
٬420 ٬409 ٬405 ٬394 ٬344 ٬205 ٬197 ٬187
٬517 ٬512 ٬510 ٬502 ٬479 ٬465 ٬433 ٬432
753 ٬707 ٬540 ٬537 ٬529 ٬519
ـکمپ یوگسالوی 206 /
ـکمل ٬یو .ان81 ٬80 ٬79 ٬78 ٬77 ٬76 ٬75 / .
ـکمیته اقتصادی گردهمایی کلمبو 116 /
ـکمیته تسلیحاتی سنای آمریکا 749 /

ـکمیته دفاعی و امور خارجه کنست 517 ٬155 /
ـکمیته زحمتکشان کردستان 62 /
ـکمیته مرکزی اتحادیه سوسیالیستی عرب 480 /
ـکمیته مرکزی تهران 53 /
ـکمیته مرکزی حزب دمکرات 82 ٬72 ٬71 /
ـکمیته مرکزی حزب دمکرات کردستان 31 /
ـکمیته مرکزی منونیتها 513 ٬512 /
ـکمیته مطالعات سیاسی آمریکا 293 /
ـکمیته همبستگی آفریقا و آسیا )شوروی( 471 /
ـکمیسیون بینالمللی حقوقدانان 323 /
ـکمیسیون حقوق بشر کلیساها )ژنو( 581 /
ـکمیسیون شورای اروپا 537 /
ـکمیسیون مشترک آمریکا و هند 731 /
ـکندی ٬جان اف178 / .
ـکنست ٬497 ٬490 ٬477 ٬475 ٬396 ٬155 /
532 ٬527 ٬521 ٬517 ٬513 ٬501
ـکنستابل 291 /
ـکنست موشه شاهال 113 /
ـکنسولگری آمریکا در مونیخ 83 ٬81 /
ـکنفرانس آوارگان ژنو 487 ٬481 /
ـکنفرانس ابوظبی 350 /
ـکنفرانس اجالس اعراب 536 /
ـکنفرانس اسالمی 397 ٬376 ٬375 ٬344 ٬111 /
ـکنفرانس اقیانوس هند 130 /
ـکنفرانس اوپک )ژنو( ٬387 ٬359 ٬357 ٬354 /
723 ٬413 ٬412 ٬390 ٬388
ـکنفرانس بغداد 375 ٬350 /
ـکنفرانس بیتالدین 397 /
ـکنفرانس بینالمللی در العریش 491 /
ـکنفرانس پاریس 194 /
ـکنفرانس پنجم تجارت و توسعه سازمان ملل /
211 ٬206 ٬171 ٬139 ٬138 ٬137 ٬116
ـکنفرانس رباط 406 /
ـکنفرانس رهبری مسیحیان جنوب 528 ٬522 /
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ـکنفرانس ژنو 391 ٬160 ٬134 /
ـکنفرانس سران سازمان وحدت آفـریقا ٬141 /
483
ـکنفرانس سران کشورهای غیرمتعهد )هـاوانـا( /
٬194 ٬193 ٬192 ٬188 ٬187 ٬163 ٬141 ٬140
٬316 ٬202 ٬201 ٬200 ٬199 ٬198 ٬197 ٬196
521 ٬510
ـکنفرانس ششم تجاری و توسعه سازمان مـلل /
139 ٬138
ـکنفرانس صنعتی توکیو 517 /
ـکنفرانس فلسطین 500 /
ـکنفرانس کشورهای مشترکالمنافع 160 /
ـکنفرانس کشورهای مشترکالمـنافع )لوزاـکـا( /
133
ـکنفرانس کلمبو 140 /
ـکنفرانس گسترش و تجاری سازمان ملل 486 /
ـکنفرانس مطبوعاتی اینترنشنال هـرالد تـریبون /
609
ـکنفرانس مطبوعاتی عرفات 397 /
ـکنفرانس وزیران امور خارجه اسالمی سال 1978
)داـکا( 376 /
ـکنفرانس وزیران اوپک 349 /
ـکــنفرانس وزیــران کــمیته هـماهنگی نـهضت
ـکشورهای غیرمتعهد )ـکلمبو( 141 /
ـکنفرانس وین 145 /
ـکنفرانس 172 / UNCSTAD
ـکنگره آمریکا ٬322 ٬283 ٬275 ٬261 ٬172 /
591 ٬573 ٬480 ٬419 ٬391 ٬377 ٬344 ٬330
ـکنگره جهانی یهود 589 /
ـکنگره ساف 113 /
ـکنگره کاوانو 743 /
ـکنوپی ٬ان .وی 656 /
ـکنیز مراد 661 ٬659 ٬643 ٬633 /
ـکنیگزتون 161 /

ـکوئیک ٬اس .دی648 ٬89 / .
ـکواالالمپور 209 ٬158 ٬143 ٬122 ٬114 /
ـکوبا ٬109 ٬108 ٬107 ٬106 ٬103 ٬72 ٬68 /
٬124 ٬122 ٬121 ٬119 ٬116 ٬112 ٬111 ٬110
٬135 ٬134 ٬133 ٬132 ٬131 ٬127 ٬126 ٬125
٬145 ٬144 ٬142 ٬140 ٬139 ٬138 ٬137 ٬136
٬154 ٬153 ٬152 ٬151 ٬150 ٬149 ٬147 ٬146
٬162 ٬161 ٬160 ٬159 ٬158 ٬157 ٬156 ٬155
٬178 ٬177 ٬176 ٬175 ٬174 ٬173 ٬167 ٬165
٬187 ٬185 ٬184 ٬183 ٬182 ٬181 ٬180 ٬179
٬196 ٬195 ٬194 ٬193 ٬191 ٬190 ٬189 ٬188
٬205 ٬204 ٬203 ٬202 ٬200 ٬199 ٬198 ٬197
٬416 ٬415 ٬211 ٬210 ٬209 ٬208 ٬207 ٬206
544
ـکوپر ٬ریـچارد ٬408 ٬364 ٬363 ٬362 ٬65 /
٬728 ٬727 ٬726 ٬725 ٬724 ٬723 ٬720 ٬409
738 ٬731 ٬730 ٬729
ـکوپن 545 /
ـکوتوارا ٬ماجاراجا حسین 661 /
ـکوتونو 137 ٬131 /
ـکوران ٬آر .تی310 / .
ـکوروالی ٬کی .کی557 ٬556 / .
ـکورول ٬نیکالی آی554 ٬553 ٬551 ٬550 / .
ـکوریا )سرپرست اونکتاد سازمان ملل( 727 /
ـکوریل ٬هنری 663 /
ـکوزیمی ٬ایوان 227 /
ـکوکنور 591 /
ـکوگوت ٬یوگنی مویسیویچ 552 /
ـکولر ٬فرتیز )دکتر( 506 ٬505 /
ـکولین ٬الکساندر اس33 ٬28 / .
ـکوهن ٬یوسف591 ٬576 ٬
ـکویت ٬111 ٬98٬97٬96٬94٬93 ٬63٬57٬56 /
٬349 ٬342 ٬210 ٬185 ٬166 ٬123 ٬122 ٬114
٬413 ٬412 ٬408 ٬401 ٬396 ٬373 ٬354 ٬350
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٬449 ٬444 ٬440 ٬431 ٬420 ٬418 ٬416 ٬414
٬544 ٬541 ٬537 ٬496 ٬491 ٬473 ٬470 ٬454
٬706 ٬705 ٬704 ٬703 ٬658 ٬559 ٬546 ٬545
٬714 ٬713 ٬712 ٬711 ٬710 ٬709 ٬708 ٬707
٬722 ٬721 ٬720 ٬719 ٬718 ٬717 ٬716 ٬715
٬730 ٬729 ٬728 ٬727 ٬726 ٬725 ٬724 ٬723
٬738 ٬737 ٬736 ٬735 ٬734 ٬733 ٬732 ٬731
٬746 ٬745 ٬744 ٬743 ٬742 ٬741 ٬740 ٬739
٬754 ٬753 ٬752 ٬751 ٬750 ٬749 ٬748 ٬747
٬762 ٬761 ٬760 ٬759 ٬758 ٬757 ٬756 ٬755
764 ٬763
ـکهروم 18 /
ـکیا ٬شهال 628 /
ـکیتو 164 ٬158 ٬151 ٬149 ٬146 ٬135 /
ـکیتینگ 460 /
ـکیسینجر ٬هنری 431 ٬432 ٬319 /
ـکیلتایگر 625 ٬624 ٬98 /
ـکینشازا 209 ٬208 ٬135 ٬118 ٬117 /
ـکینگزتون 209 ٬185 /
ـکینگستون 134 ٬118 ٬117 /
ـگ
ـگابل ٬اس .دی79 ٬22 / .
ـگابورون 158 ٬135 ٬118 ٬117 /
ـگادلی 461 /
ـگارد ملی )المرات الوطنی( 348 /
ـگارد ملی عربستان ٬410 ٬378 ٬348 ٬342 /
482
ـگاردنر 270 /
ـگازیت ٬موردخای 439 ٬438 ٬437 /
ـگامین ٬ال .پی٬693 ٬692 ٬691 ٬690 ٬689 / .
698 ٬697 ٬696 ٬695
ـگاندی ٬ایندیرا 109 /
ـگای دبلیو 699 ٬688 /

ـگراف ٬جی .ان638 ٬623 / .
ـگرانادا 177 ٬165 ٬134 ٬121 ٬115 /
ـگرانما )روزنامه حزب کمونیست کوبا( 166 /
ـگرانینگر 365 /
ـگراهام 152 /
ـگرناید ٬جی .ال626 / .
ـگرومیکو 544 /
ـگروه ارلیش 489 /
ـگروه الصاعقه 495 ٬467 ٬466 ٬465 /
ـگروه ایریکان 440 /
ـگروه پایداری 154 /
ـگروه دانشکده ملی جنگ 359 /
ـگروه سفاردی 473 /
ـگروه سوییو 440 /
ـگروه سیکنال ایران 440 /
ـگروه شل 373 /
ـگروه هروت 489 ٬477 ٬472 /
ـگریرسون ٬جک 87 ٬84 ٬85 /
ـگریست ٬یو .ان658 / .
ـگرین ٬توماس 437 ٬436 /
ـگرین ٬میلز 590 /
ـگریوز ٬ارنست )ژنرال( ٬322 ٬321 ٬320 ٬224 /
662 ٬334 ٬331
ـگست )ژنرال( 287 ٬282 ٬281 ٬280 /
ـگگش 83 /
ـگالسپی 153 ٬139 ٬111 /
ـگلپایگانی ٬سیدمحمدرضا )آیتاهلل( 677 ٬54 /
ـگلش ٬ایلزهنی 81 /
ـگلف اویل 517 /
ـگلگروف 612 ٬611 ٬557 ٬77 ٬52 /
ـگلیستین ٬دیرک 227 /
ـگمرک مصر 467 /
ـگنشر 530 ٬529 ٬511 /
ـگواتماال 483 /
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ـگوانتانامو 200 ٬199 ٬193 ٬109 ٬106 /
ـگوت ٬آی .ان625 / .
ـگودرزنیا 246 /
ـگوراس ٬سی .یو6 / .
ـگورن ٬اوسیاس جی590 / .
ـگوش آمونیم ٬533 ٬523 ٬519 ٬516 ٬494 /
547 ٬542 ٬540 ٬534
ـگوش امونیم 516 /
ـگونیون 617 ٬616 /
ـگوهین 110 /
ـگویر ٬مک 286 /
ـگیس کیرشن 83 ٬82 ٬81 /
ـگیفرت ٬مک 323 ٬322 ٬321 ٬224 /
ـگینه بیسائو 504 ٬376 ٬210 ٬208 ٬207 ٬134 /
ـگیونیون 675 ٬620 ٬619 ٬43 /
ل
الپاز 185 ٬164 ٬158 ٬146 ٬135 ٬119 ٬114 /
التاـکیا 521 /
الفرانس ٬پیر 380 /
الـک ٬دبلیو .او10 / .
الـگوس ٬185 ٬164 ٬158 ٬133 ٬118 ٬117 /
484 ٬209
المزدن ٬کوینسی 754 ٬751 /
النتزک 761 /
الندریا ٬لوپز 506 /
النگ ٬نیکوالس 658 ٬657 /
الهوتی 54 /
الهه ٬158 ٬151 ٬149 ٬137 ٬133 ٬131 ٬127 /
715 ٬594 ٬505 ٬162
لبنان ٬319 ٬151 ٬150 ٬144 ٬114 ٬113 ٬73 /
٬427 ٬422 ٬404 ٬397 ٬396 ٬392 ٬373 ٬372
٬469 ٬468 ٬466 ٬444 ٬433 ٬431 ٬429 ٬428
٬508 ٬503 ٬502 ٬500 ٬495 ٬492 ٬490 ٬480

٬522 ٬518 ٬517 ٬515 ٬514 ٬511 ٬510 ٬509
٬538 ٬537 ٬536 ٬534 ٬530 ٬528 ٬526 ٬525
٬633 ٬632 ٬599 ٬550 ٬549 ٬544 ٬542 ٬541
٬652 ٬651 ٬650 ٬649 ٬647 ٬646 ٬644 ٬642
664
لگ ٬سی .کی557 ٬66 ٬64 / .
لندن ٬43 ٬42 ٬40 ٬38 ٬33 ٬18 ٬17 ٬16 ٬9 ٬4 /
٬117 ٬111 ٬100 ٬99 ٬98 ٬96 ٬95 ٬94 ٬87
٬162 ٬158 ٬151 ٬149 ٬139 ٬137 ٬133 ٬131
٬373 ٬370 ٬362 ٬209 ٬185 ٬177 ٬166 ٬163
٬444 ٬440 ٬439 ٬413 ٬398 ٬385 ٬375 ٬374
٬612 ٬610 ٬609 ٬600 ٬505 ٬465 ٬458 ٬454
٬672 ٬638 ٬631 ٬624 ٬623 ٬618 ٬615 ٬614
٬730 ٬725 ٬679 ٬678 ٬676 ٬675 ٬674 ٬673
761 ٬737
لوئرز 732 /
لوئیس ٬برنارد 593 ٬369 ٬309 /
لوبرانی ٬تالیا 458 ٬457 /
لوبرانی ٬دوریت 458 /
لوبرانی ٬نلی 458 /
لوبرانی ٬یوریل 457 /
لوبومباشی 158 /
لور ٬اس .دی٬693 ٬692 ٬691 ٬689 ٬688 / .
698 ٬697 ٬696 ٬695
لوری ٬جوزف )ـکشیش( 528 ٬522 /
لوزاـکا ٬پل ٬185 ٬160 ٬133 ٬118 ٬117 ٬116 /
209
لوسآنجلس ٬51 ٬50 ٬49 ٬48 ٬47 ٬45 ٬44 /
440 ٬324 ٬317 ٬61 ٬59 ٬58 ٬57 ٬55 ٬53 ٬52
لوفتهانزا 697 ٬514 ٬87 /
لوکزامبورگ 177 ٬162 ٬158 ٬149 ٬137 /
لوگار )سناتور( 740 ٬371 /
لوگان 698 /
لوگزامبورگ 151 ٬133 ٬131 /
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لویز 445 /
لویزان 256 /
لوی ٬سارا 458 /
لوین ٬آرتیه 459 ٬458 ٬116 /
لهستان 621 ٬484 ٬481 ٬470 ٬142 /
لیبرویل 185 ٬158 ٬135 /
لیبریا 479 ٬440 ٬439 /
لیبی ٬401 ٬391 ٬336 ٬196 ٬175 ٬111 ٬21 /
719 ٬657 ٬644 ٬540 ٬504 ٬483 ٬448 ٬413
لیچبالئو ٬جان 462 /
لیدر ٬اس .دی641 / .
لیسبون ٬149 ٬146 ٬137 ٬135 ٬133 ٬131 /
209 ٬185 ٬177 ٬162 ٬158 ٬151
لیما 209 ٬163 ٬158 ٬134 ٬118 ٬117 /
لینچ ٬ودان 187 /
لینداستروم 413 ٬410 ٬389 /
لینکلن 245 ٬220 /
لینگن ٬بروس ٬277 ٬165 ٬158 ٬144 ٬137 /
٬292 ٬291 ٬289 ٬288 ٬285 ٬283 ٬280 ٬279
٬310 ٬309 ٬305 ٬299 ٬297 ٬296 ٬295 ٬293
٬580 ٬336 ٬335 ٬333 ٬332 ٬329 ٬327 ٬316
598 ٬587 ٬585 ٬584 ٬582
م
مآمدی ٬چنگیز 70 /
مآمدی ٬رفعت 70 ٬64 ٬39 /
مآمدی ٬صنار 70 ٬69 ٬31 /
مائسترون ٬729 ٬723 ٬719 ٬716 ٬715 ٬713 /
٬751 ٬749 ٬748 ٬747 ٬745 ٬743 ٬740 ٬739
764 ٬763 ٬761 ٬758
ماپوتو 137 ٬134 ٬131 ٬115 ٬114 ٬107 /
ماداـگاسکار 483 ٬128 /
مادرید ٬146 ٬137 ٬135 ٬133 ٬131 ٬111 /
635 ٬209 ٬177 ٬162 ٬158 ٬151 ٬149

ماشل ٬سامورا 167 /
مالزی 488 ٬376 ٬166 /
مالمیرکا )وزیر خارجه کوبا( 109 /
مانا )سرپرست اوپک( 421 /
ماناـگوا 149 /
ماندل 488 /
مانی العطیبه )وزیر نفت ابوظبی( 349 /
مـانیل ٬158 ٬139 ٬138 ٬137 ٬131 ٬114 /
727 ٬209 ٬206 ٬164
ماهانی ٬علی 252 /
مایر )خانم( 490 /
مایر ٬کورد 450 ٬377 /
مایر ٬گلدا 431 /
مایس ٬دبلیو .او204 / .
ماین 81 /
ماینر )خانم( 464 /
مایوان ٬بیزی 651 /
مبارک 491 ٬480 /
مبصر ٬محسن )تیمسار( 615 ٬100 ٬99 ٬15 /
متدتل بوئم گیت 438 /
متوسلی ٬امجد 79 /
متین دفتری٬هدایتاهلل ٬663 ٬564 ٬323 ٬302 /
664
مجارستان 88 /
مجتمع پوالد و آلومینیم سازی سید و ارگایانا /
366
مجدالسلیم 492 /
مجلس خبرگان ٬567 ٬564 ٬563 ٬562 ٬298 /
692 ٬586
مجلس سنا )آمریکا( ٬483 ٬286 ٬274 ٬267 /
619 ٬592
مجلس شورای ملی 735 ٬709 ٬21 /
مجللی ٬ناصر 57 /
مجله اطالعات هفتگی 687 ٬665 /
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مجله تایم 520 ٬308 /
مجله تایمز 579 /
مجله تایمز اردنی 497 /
مجله تایم لوس آنجلس 376 /
مجله دست چپی پاریس 80 /
مجله روشنفکر 687 ٬665 /
مجله زن روز 687 ٬665 /
مجله فاینانشنال تایمز 763 ٬762 ٬761 ٬461 /
مجله فرمان 435 /
مجله نیوزویک 639 ٬579 ٬396 /
مجمع الجزایر گوالـک حارهای 186 /
مجمع عمومی سازمان ملل ٬124 ٬117 ٬116 /
٬161 ٬160 ٬147 ٬139 ٬135 ٬130 ٬128 ٬127
٬185 ٬177 ٬176 ٬172 ٬171 ٬170 ٬169 ٬164
715 ٬312 ٬309 ٬307 ٬305 ٬210 ٬194 ٬186
محالتی 617 /
محمد الرومیحی 734 /
محمد امین شیخاالسالم 72 ٬31 /
مـحمد انـورسادات ٬141 ٬140 ٬122 ٬112 /
٬374 ٬344 ٬208 ٬192 ٬167 ٬156 ٬155 ٬154
٬419 ٬418 ٬417 ٬411 ٬406 ٬394 ٬392 ٬391
٬513 ٬512 ٬510 ٬491 ٬480 ٬470 ٬433 ٬420
٬678 ٬543 ٬539 ٬536 ٬532 ٬522 ٬520 ٬514
707
محمود ک .العدسانی 751 ٬744 /
مدرس 448 ٬106 /
مدرسه فیضیه 54 /
مدرسه کامیونیتی )مدرسه آمریکاییها در تهران( /
458
مدرسی 310 /
مدیترانه 234 /
مدیریت اطالعات نظامی )شروت مودئین( 478 /
مدیریت کل گارد مرزی و ساحلی )المدیریه العامه
لخفرالسواحل و الحدود( 348 /

مذاـکرات سالت 496 ٬487 ٬486 ٬481 ٬121 /
مراد 644 /
مراد عزیز )دکتر( 30 /
مراـکش ٬337 ٬206 ٬198 ٬188 ٬116 ٬114 /
546 ٬540 ٬514 ٬479 ٬478 ٬419 ٬397 ٬344
مرکز اطالعات کشاورزی 81 /
مرکز حسابرسی ارتش در کرکوک 82 /
مرینوس 685 ٬683 ٬682 ٬670 ٬668 ٬667 /
مریوان 72 /
مسئله چاد 483 /
مسـقط ٬185 ٬166 ٬164 ٬158 ٬123 ٬122 /
559 ٬546
مسکو ٬137 ٬131 ٬122 ٬111 ٬106 ٬36 ٬24 /
٬198 ٬185 ٬184 ٬177 ٬176 ٬175 ٬159 ٬144
٬427 ٬420 ٬415 ٬396 ٬342 ٬245 ٬202 ٬200
٬609 ٬566 ٬544 ٬541 ٬489 ٬479 ٬471 ٬470
617
مشهد 679 ٬678 ٬670 ٬617 /
مصدق ٬محمد)دکتر( 636 ٬635 ٬266 ٬61 ٬10 /
مصر ٬113 ٬112 ٬111 ٬108 ٬106 ٬104 ٬103 /
٬126 ٬122 ٬120 ٬119 ٬118 ٬117 ٬115 ٬114
٬147 ٬143 ٬142 ٬141 ٬140 ٬139 ٬135 ٬133
٬162 ٬160 ٬156 ٬155 ٬154 ٬153 ٬151 ٬150
٬187 ٬186 ٬185 ٬169 ٬168 ٬167 ٬165 ٬163
٬217 ٬206 ٬205 ٬202 ٬201 ٬197 ٬192 ٬191
٬376 ٬375 ٬363 ٬344 ٬341 ٬338 ٬268 ٬234
٬407 ٬406 ٬404 ٬403 ٬396 ٬394 ٬392 ٬391
٬460 ٬448 ٬439 ٬433 ٬428 ٬420 ٬417 ٬411
٬473 ٬471 ٬470 ٬467 ٬466 ٬465 ٬463 ٬461
٬497 ٬496 ٬495 ٬491 ٬481 ٬480 ٬478 ٬474
٬517 ٬514 ٬513 ٬512 ٬510 ٬508 ٬504 ٬498
٬536 ٬535 ٬533 ٬530 ٬527 ٬521 ٬520 ٬519
٬666 ٬665 ٬547 ٬546 ٬543 ٬541 ٬540 ٬537
٬760 ٬759 ٬755 ٬725 ٬714 ٬710 ٬683 ٬678
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761
مصری ٬موسی 115 /
مطهری ٬شهید مـرتضی )آیتاهلل( ٬637 ٬636 /
656
معبد زرتشتیان در تهران 601 /
معتضد )تیمسار( 615 /
معمر قذافی 514 ٬336 ٬196 ٬154 ٬111 /
معینزاده 676 ٬675 ٬625 /
مفتیزاده ٬احمد 78 /
مقدم مراغهای 633 ٬60 /
مکزیک ٬134 ٬131 ٬125 ٬119 ٬117 ٬111 ٬5 /
٬208 ٬199 ٬183 ٬177 ٬152 ٬146 ٬137 ٬135
٬732 ٬506 ٬462 ٬408 ٬338 ٬319 ٬317 ٬209
753 ٬734 ٬733
مکه 389 /
مگادیشو 209 ٬111 /
ملتون ٬چارلز ا661 / .
ملک حسن 419 ٬344 /
ملک حسین 528 ٬510 ٬431 /
ملک فیصل 510 ٬420 /
ملکوتی 54 /
ملوک مهاجان نراقی 249 /
ممکن ٬مهدی 253 ٬252 /
منا )آژانس خبری رسمی مصر( 112 /
منامه ٬410 ٬185 ٬166 ٬111 ٬96 ٬93 ٬63 /
761 ٬559 ٬528
منتظری ٬حسینعلی )آیتاهلل( ٬606 ٬335 ٬54 /
674
مندتل بوئم 438 /
مندیک ٬سندرا 588 /
مندیویچ ٬ل .ی145 ٬130 ٬128 / .
منصور ٬علی 528 /
منصوری ٬عبدالرحمن 375 /
منطقه آقوره 392 /

منطقه العریش 420 /
منطقه جبیل 469 /
منطقه کارائیب 175 /
منطقه گلف 309 ٬307 /
منطقه نفت کاترین 155 /
منطقه نفتی آلما 522 /
منفیلد 302 /
موافقتنامه  1975الجزیره 94 /
موبوتو 350 /
موتوروال 245 /
مودای 155 /
مورفی ٬نیکوالس 153 ٬139 ٬111 /
مورگان ٬ویلیام 227 /
موری ٬جورج ب710 / .
موزارت 710 /
موزامبیک 167 ٬126 /
موزر ٬هنری 444 /
موزوروا 478 /
موزوریو 124 ٬121 /
موزویاء کیبریا 478 /
موساد 559 ٬557 ٬550 ٬478 /
موسسه بروکینگز 712 /
موسسه چیس 712 /
موسسه سیتی کورپ 712 /
موسسه عمران بینالمللی 170 /
موسوی ٬میرحسین 325 /
موشاو 438 /
موگادیشو 185 ٬164 ٬158 ٬135 /
مونترال 179 ٬22 /
مونته ویدئو 151 ٬149 ٬146 ٬135 /
مونروویا ٬209 ٬206 ٬158 ٬135 ٬118 ٬117 /
479
مونشن گالدباخ 82 /
مونگولیا 175 /

فهرست اعالم  803

مونوریا 440 /
مونیخ 87 ٬85 ٬84 ٬81 /
مهاباد 82 ٬77 ٬72 ٬62 /
مهتدی ٬صالح 71 /
میتسوبیشی 747 ٬352 /
میتی 352 /
میدان آرژانتین 56 ٬49 /
میدان ژاله 266 /
میرث ٬سی .یو98 / .
میرحسینی ٬مهدی 623 /
میکداش )پرفسور( 444 /
میکلوس 446 /
میلر ٬بیل 619 /
مینا ٬پرویز 349 /
میناچی ٬ناصر 662 ٬583 ٬310 /
ن
نااور ٬آریه 543 ٬519 ٬508 /
نابلس 494 ٬490 ٬156 /
نادون 513 /
ناس ٬چارلز دبـلیو٬247 ٬246 ٬245 ٬244 / .
٬265 ٬264 ٬262 ٬259 ٬257 ٬256 ٬252 ٬249
٬280 ٬277 ٬275 ٬274 ٬273 ٬271 ٬267 ٬266
602 ٬596 ٬592 ٬578 ٬284
نامیبیا160 ٬150 ٬135 ٬125 ٬124 ٬122 ٬116 ٬
ناوشکنهای اسپروونس 334 /
ناون ٬تیزاـک 475 /
ناهوم گولدمان 510 /
نایت ٬ال .پی696 ٬691 / .
نایروبی 209 ٬185 ٬135 ٬122 /
نبیعی 18 /
نتس )دکتر( 512 /
نجف 652 ٬647 ٬645 ٬643 /
نجفی 677 /

نجفی مرعشی ٬سیدشهابالدین )آیتاهلل( ٬54 /
618
نرجیس ٬آنتون ن710 / .
نروژ 599 ٬598 ٬513 ٬457 /
نزیه ٬حسن 314 ٬313 ٬57 ٬46 /
نژف 497 /
نسیم خوری 664 ٬643 /
نشریه اـکسپرس 644 ٬633 /
نشریه االخبار 537 /
نشریه البعث 397 /
نشریه القدس 502 ٬113 /
نشریه المستقبل 664 ٬643 /
نشریه اورشلیم پست 507 /
نشریه ایران آزاد 620 /
نشریه عرب تایمز 734 /
نشریه فرانسوی شرق و غرب 658 ٬657 /
نشریه کمونیستی فرانسه جدید 78 /
نشریه ماهانه جهان سوم 199 /
نشریه مطالعات خلیج و شبه جزیره عربستان /
737
نشریه میدل ایست جورنال 29 /
نشریه نامه 640 ٬636 /
نشریه نامه روز 664 /
نشریه نوول ابزرواتور 659 /
نشریه نیوزلتر 445 /
نشریه واشنگتن پست 377 /
نصیری ٬نعمتاهلل )ارتشبد( 14 /
نقده 257 /
نقشبندی 39 /
نقیب 84 /
نمایندگی آمریکا در 185 / UNIDO
نوآـکچوت 209 ٬185 ٬111 /
نوا ٬ای .زی698 ٬690 ٬689 / .
نوازیبو )شمال موریتانی( 546 /
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نورث وست اورینت 698 /
نوردلی 599 ٬598 /
نوری الباال 81 ٬80 /
نوری ٬تریک 82 /
نوریس 380 /
نوفل لوشاتو 635 /
نوول ابزرواتور )هفتهنامه( 661 ٬659 ٬643 /
نویکوف 65 /
نویکوفسکی ٬والتر جی69 ٬26 ٬25 ٬24 ٬23 / .
نهائی ٬خلیل 591 /
نهاوندی ٬بیژن 619 /
نهضت آزادی ایران 665 /
نیامی 135 ٬118 ٬117 /
نیجریه ٬451 ٬413 ٬408 ٬206 ٬152 ٬126 /
483
نیروگاه دوحه 724 /
نیروهای زاپو )اتحاد خلقهای آفریقایی زیمبابوه(
176 /
نیروی زمینی ایران 636 ٬98 ٬71 /
نیروی زمینی شوروی 157 /
نیروی زمینی عراق 81 /
نیروی هوایی آمریکا ٬328 ٬326 ٬293 ٬14 /
398
نیروی هوایی شـاهنشاهی ایـران ٬281 ٬280 /
328 ٬326 ٬301 ٬288 ٬286 ٬282
نیسیم ساورت 548 /
نیکاراـگوئه ٬206 ٬177 ٬160 ٬150 ٬125 ٬104 /
483 ٬482 ٬481
نیکسون ٬ریچارد 415 ٬343 /
نیکوزیا 209 ٬111 /
نیلفروشان ٬حسن 274 /
نیمان ٬یووال )پرفسور( 516 /
نیمن ٬موشه )دکتر( 443 ٬442 /
نیوجرسی 611 /

نیوسام ٬133 ٬132 ٬131 ٬127 ٬125 ٬124 /
336 ٬319 ٬318 ٬317 ٬316 ٬293 ٬250 ٬134
نیویورک ٬135 ٬134 ٬127 ٬122 ٬109 ٬106 /
٬171 ٬170 ٬166 ٬165 ٬152 ٬144 ٬143 ٬142
٬255 ٬249 ٬209 ٬208 ٬207 ٬205 ٬203 ٬185
٬312 ٬309 ٬306 ٬305 ٬297 ٬266 ٬260 ٬258
٬639 ٬577 ٬418 ٬335 ٬334 ٬323 ٬316 ٬314
756 ٬699 ٬691 ٬663
و
واترز ٬ران )دکتر( 522 /
واتیکان 177 /
وادی توربان 718 /
وادیم مویسیویچ شامووسکی 553 /
واردن ٬جایا 118 /
وارن ٬ژاـک 444 ٬80 ٬78 /
واستبرن ٬جان ٬ال450 / .
واشنگتن استار 381 /
واشنگتن ) /اـکثر صفحات(
واشنگتن پست 152 /
واشنگتن تریبون 361 /
واالس ٬رابرت 227 /
والترز ٬باربارا 147 /
والدهایم ٬کورت )دبیرکل سازمان ملل( ٬113 /
527 ٬488 ٬114
والریوس ٬ادوارد اس686 / .
والکر 380 /
والنتین 731 ٬64 /
والی ٬عبداهلل )مهندس( 435 /
وان )استانی در ترکیه( 65 /
واهو ٬زی .آر638 ٬98 ٬95 ٬93 ٬73 ٬70 ٬41 / .
وایزمن ٬عـزر ٬489 ٬477 ٬422 ٬420 ٬141 /
٬524 ٬518 ٬515 ٬513 ٬512 ٬509 ٬508 ٬490
534 ٬526

فهرست اعالم  805

وایلی 362 ٬359 /
واین ٬ال .دبلیو٬208 ٬207 ٬206 ٬204 ٬203 / .
211 ٬209
واینرمن 141 /
وحیدی )سناتور( 248 /
ورشو 485 ٬484 ٬142 /
وزارت ارشاد ملی 319 /
وزارت اطالعات 252 /
وزارت امور خارجه امریکا ) /اـکثر صفحات(
وزارت خارجه نروژ 513 /
وزارت خزانهداری 235 ٬153 ٬139 ٬111 /
وزارت دادگستری 253 /
وزارت دارایی )اسرائیل( 462 /
وزارت دفاع )آمریکا( ٬240 ٬153 ٬139 ٬111 /
٬321 ٬305 ٬293 ٬287 ٬286 ٬282 ٬281 ٬276
575 ٬465 ٬462 ٬382 ٬325
وزارت دفاع )اسرائیل( 473 ٬141 /
وزارت دفاع )ایران( 313 ٬287 /
وزارت دفاع )بغداد( 100 /
وزارت دفاع )مصر( 491 /
وزارت نفت کویت 751 /
وزیری ٬صادق 79 /
وست ٬373 ٬371 ٬360 ٬358 ٬352 ٬351 /
٬416 ٬414 ٬411 ٬401 ٬400 ٬398 ٬393 ٬387
419 ٬418 ٬417
وست پورت 87 ٬85 ٬84 ٬81 /
وست ٬جان .سی 362 /
وسیچ 450 /
وفرا 745 ٬744 /
ولش ٬تیم 698 /
ولگاست ٬پیت؟ 450 ٬449 ٬448 /
ولگاست ٬پیت 450 /
ولیان ٬عبدالعظیم 15 ٬3 /
ولید ٬اس .دی60 / .

ولیسکو ٬پیتر 116 /
ولیوتس 491 ٬462 ٬460 /
وندربریک 453 /
ونزوئال ٬366 ٬365 ٬349 ٬210 ٬174 ٬171 /
761 ٬451 ٬369 ٬368 ٬367
ونس ٬سایروس ٬136 ٬135 ٬134 ٬127 ٬112 /
٬155 ٬153 ٬152 ٬150 ٬149 ٬142 ٬139 ٬137
٬179 ٬177 ٬173 ٬172 ٬165 ٬158 ٬157 ٬156
٬305 ٬302 ٬292 ٬276 ٬275 ٬264 ٬260 ٬250
٬400 ٬373 ٬335 ٬323 ٬315 ٬312 ٬310 ٬309
٬495 ٬492 ٬488 ٬486 ٬471 ٬468 ٬422 ٬409
٬542 ٬538 ٬534 ٬530 ٬529 ٬525 ٬522 ٬518
٬594 ٬593 ٬591 ٬590 ٬583 ٬578 ٬550 ٬544
734 ٬731 ٬721 ٬596
ویادوک 691 /
ویـتنام ٬150 ٬147 ٬132 ٬128 ٬126 ٬104 /
٬200 ٬198 ٬195 ٬192 ٬188 ٬175 ٬165 ٬160
488 ٬437
ویزیت ٬یو.ان633 / .
ویکتور 586 ٬572 /
ویلسون ٬دنیس 274 /
ویلکی ٬دیو 453 ٬449 /
ویلیام ٬دیک 462 /
وین ٬162 ٬146 ٬137 ٬135 ٬134 ٬131 ٬21 /
533 ٬502 ٬464 ٬185
وینر ٬آر .تی٬658 ٬653 ٬641 ٬640 ٬92 ٬91 / .
662 ٬661 ٬660
ه
هارتسون ٬جک 444 /
هارت ٬گاری 293 /
هارولند 450 /
هاروود 600 /
هاشمی 255 /

اسناد النه جاسوسی آمریکا

 806

هاشمی ٬منوچهر )تیمسار( 99 ٬14 /
هاـگانا )جنبش زیرزمینی یهودی( 464 ٬458 /
هامتزوف 520 /
هامر 547 ٬535 ٬534 ٬517 ٬516 ٬501 /
هانی )غنی ـ م( بلوریان 72 /
هانیکرا ٬راش 438 /
هاوانـا ٬118 ٬117 ٬115 ٬108 ٬107 ٬106 /
٬138 ٬135 ٬134 ٬133 ٬126 ٬125 ٬122 ٬120
٬147 ٬146 ٬145 ٬144 ٬143 ٬141 ٬140 ٬139
٬156 ٬154 ٬153 ٬152 ٬151 ٬150 ٬149 ٬148
٬168 ٬165 ٬164 ٬163 ٬162 ٬161 ٬159 ٬158
٬190 ٬189 ٬188 ٬187 ٬185 ٬176 ٬171 ٬170
٬200 ٬199 ٬198 ٬197 ٬196 ٬193 ٬192 ٬191
٬211 ٬210 ٬207 ٬205 ٬204 ٬203 ٬202 ٬201
546 ٬528 ٬510 ٬305
هاوس ٬فلت 70 ٬69 ٬67 ٬66 ٬64 /
هاوسگو ٬دیوید 461 /
هاولند 444 /
هاید )نماینده کنگره( 371 /
هایله سالسی 415 ٬414 ٬343 /
هایله ماریام ٬منگیستو 415 ٬414 /
هبرون 494 /
هتل اینترکنتینانتال 691 ٬689 ٬78 /
هتل اینترکنتینانتال کلن 27 /
هتل جده 381 /
هتل شرایتون )پاریس( 616 /
هتل شرایتون )قاهره( 466 /
هتل هیلتون 740 /
هرتزل 548 ٬430 /
هرتز ٬مارتین اف 435 /
هرزوهلل ٬حیدر 413 ٬412 ٬411 ٬389 ٬388 /
هرملین 464 /
هرناندز 732 ٬731 ٬369 ٬368 ٬367 ٬366 /
هروت 494 ٬490 ٬471 /

هشام ناظر 359 /
هفتهنامه الهدف )لبنان( 447 /
هفتهنامه وال استریت ژورنال 414 /
هگ ٬دوگالس 458 /
هگرآپ 51 ٬50 ٬45 /
هلسینکی 209 ٬162 ٬158 ٬146 /
هلمان 152 /
هلنبک وگیلمن 596 /
هلند 467 /
همایون 52 /
هناناصر 518 /
هندوچین 206 ٬150 ٬134 ٬132 /
هندوستان ٬111 ٬110 ٬109 ٬108 ٬107 ٬106 /
٬210 ٬207 ٬206 ٬190 ٬154 ٬152 ٬141 ٬127
731 ٬662 ٬661 ٬659
هنری ٬مک 316 ٬187 /
هنگ سامرین 115 /
هنگ کنگ 476 /
هواپیمایی ملی ایران 52 /
هواری بومدین 196 /
هوروویتس 548 ٬472 /
هویدا ٬امیرعباس 666 /
هوینگ 550 /
هــیئت اطــالعات عــمومی )المـدیریه العـامه
االستخبارات( 348 /
هیئت پشتیبانی سینا 420 /
هیئت نمایندگی آمریکا در سینا 390 ٬111 /
هیرو 537 /
هیلون ٬زور 457 /
ی
یااونده 135 /
یـادین ٬507 ٬497 ٬489 ٬479 ٬477 ٬155 /
544 ٬540 ٬539 ٬535 ٬517 ٬515
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یارجانی ٬جواد 148 /
یاسر عرفات ٬397 ٬166 ٬156 ٬154 ٬113 /
٬522 ٬513 ٬510 ٬509 ٬498 ٬480 ٬466 ٬407
٬599 ٬550 ٬543 ٬542 ٬538 ٬537 ٬529 ٬528
716 ٬633
یاـگروی ٬اصف 477 /
یانگ 507 ٬502 ٬499 ٬255 ٬131 /
یانگ ٬کارن دو 152 /
یانگ ٬کلود )دکتر( 522 /
یدیدیا )رئیس خاخامها( 600 /
یدیوت آهارونوت 543 ٬520 ٬502 /
یدیوت شارانوت 507 /
یرموک 478 /
یزد 601 /
یزدانی ٬هژبر 576 /
یزدی ٬ابراهیم ٬148 ٬144 ٬136 ٬76 ٬73 ٬10 /
٬221 ٬220 ٬167 ٬166 ٬165 ٬158 ٬157 ٬156
٬248 ٬247 ٬246 ٬243 ٬225 ٬224 ٬223 ٬222
٬260 ٬259 ٬258 ٬257 ٬256 ٬252 ٬251 ٬249
٬270 ٬269 ٬268 ٬267 ٬266 ٬265 ٬264 ٬261
٬281 ٬280 ٬279 ٬278 ٬277 ٬276 ٬274 ٬273
٬289 ٬288 ٬287 ٬286 ٬285 ٬284 ٬283 ٬282
٬299 ٬298 ٬297 ٬296 ٬294 ٬293 ٬292 ٬290
٬309 ٬308 ٬307 ٬306 ٬305 ٬302 ٬301 ٬300
٬319 ٬318 ٬317 ٬316 ٬315 ٬314 ٬313 ٬310
٬328 ٬327 ٬326 ٬325 ٬324 ٬323 ٬322 ٬321
٬337 ٬336 ٬335 ٬334 ٬333 ٬332 ٬331 ٬329
٬639 ٬637 ٬634 ٬584 ٬583 ٬563 ٬541 ٬338
692
یمانی )خانم( 366 /
یمن 541 ٬496 ٬436 ٬341 /
یـمن جـنوبی ٬416 ٬405 ٬343 ٬176 ٬154 /
719 ٬718 ٬717 ٬546 ٬496
یمن شمالی ٬405 ٬404 ٬394 ٬343 ٬176 ٬123 /

718 ٬717 ٬496 ٬416
یورکیو ٬فرنسیسکو 482 /
یوسف اـکبر 453 ٬451 /
یوسف العلوی 413 /
یوسف هرملین 464 /
یوگسالوی ٬108 ٬107 ٬106 ٬104 ٬88 ٬85 /
٬131 ٬127 ٬126 ٬125 ٬124 ٬122 ٬119 ٬111
٬154 ٬152 ٬147 ٬141 ٬140 ٬139 ٬133 ٬132
٬202 ٬201 ٬200 ٬193 ٬191 ٬190 ٬189 ٬161
665 ٬651 ٬620 ٬485 ٬243 ٬207 ٬206
یونان 403 ٬130 ٬128 ٬127 ٬85 /
یونسکو 644 ٬185 /
یوهمور )روستا( 503 /

