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طبقه بندی :خیلی محرمانه
تاریخ 16 :خرداد ماه 1358
به :وزارت امور خارجه در واشنگتن دی ـ سی
از :سفارت آمریکا در ـکویت
موضوع :احتمال و دورنمای برهم خوردن تولید نفت خام ـکویت توسط کارگران بسیار ضعیف است.
) .1تمام متن خیلی محرمانه است(.
 .2خالصه .آیا ـکویت نیز که حوزههای نفتی آن تنها چند میل دورتر از حوزههای نفتی ایران است و با
تولید  2/5میلیون بشکه در روز خود در ردیف چهارمین کشور صادر کننده نفت جهان قرار دارد ٬ممکن
است به سرنوشت ایران دچار شود یعنی کارگران تولید نفت آن را کاهش دهند ؟ گزارش و تجزیه و تحلیل
زیر عواملی را که ممکن است کارگران راوادار به قطع تولید نفت نماید در نظر گرفته و در پایان به این نتیجه
میرسد که احتمال قطع تولید نفت در ـکویت بسیار بعیداست .فدراسیون کارگران نفتی ـکویت سالهاست که
روش اطاعت و حرف شنوی را پیشه خود ساخته و درخواست کنونی آن در مورد افزایش دستمزد و
مقرریهای جنبی احتماًال ظرف چند هفته آینده برآورده خواهد شد .ارتباط بین مدیریت و کارگران در
ـکمپانی نفتی ـکویت یعنی مهمترین تولید کننده نفت این کشور خوب است .فعالیت معدودی از مبارزین
فدراسیون کارگران نفتی ـکویت و تماسهای آنها با نمایندگان کشورهای کمونیستی تحت کنترل و مراقبت
شدیداست.احساسات ضد غربی موجود در ایران در اینجا به چشم نمیخورد و حضور افراد غیر عرب در
ـکمپانی نفتی ـکویت نیز قابل اغماض است .دلیلی دردست نیست که بتوان برطبق آن ادعا کرد که شیعیان که
 10درصد نیروی کار نفتی را تشکیل میدهند نقشی سازمان یافته در صنعت ایفا میکنند و یا خواهند کرد.
ـگرچه احتماًال یک پنجم کارگران کمپانی نفت ـکویت رافلسطینیها تشکیل میدهند ٬ولی طی سالها آنان را
از بخشهای تولیدی به نقاط غیرحساس پاالیشی و مدیریت انتقال دادهاند ٬و تولید نفت نیز حـالتی
ماشینی به خود گرفته است ٬که احتمال قطع تولید نفت توسط فلسطینیها را تا حدود زیادی کاهش داده
است ٬و با توجه به فایدهای که از یک ـکویت به اثبات نصیب فلسطینیها میگردد ناظران معتقدند که این کار
امکانپذیر نمیباشد .احتمال خرابکاری وجود دارد .لیکن شبکه امنیتی شدیدًا برقرار بوده ٬و احتماًال
خوب و یا حتی بهتر از دیگر نقاط خلیج میباشد .کارگران منطقه مشترک عربستان سعودی و ـکویت نیز
بیشتر سعودی و سازمان نیافته بوده ٬و عالئم نارضایتی در میان آنها به چشم نمیخورد) ٬پایان خالصه(.
3ـ مقدمه .کل تولید نفت خام ـکویت )ـکه به صورت خام و یا فرآوردههای نفتی تقریبًا به طور کامل
صادر میگردد( در حال حاضر درسطح بیش از 2/5میلیون بشکه در روزادامه داشته ٬وـکویت را در زمره
چهارمین کشور صادرکننده نفت پس از عربستان سعودی ٬ایران و عراق در آورده است .مطبوعات محلی
در  29ماه مه در مقاله کوتاهی گزارش دادند که نمایندگان فدراسیون کارگران نفتی ـکویت تقاضاهای خود
را درباره افزایش دستمزد و مزایا به نخستوزیر این کشور تسلیم نمودهاند .این تقاضاها که به دنبال ماهها
قطع تولید نفت ایران توسط کارگران ایران ارائه شده ٬در گزارش این سؤال را مطرح کرده است که آیا
نارضایتی کارگران نفتی ـکویت نیز خواهدتوانست بر تولید نفتی این کشور تأثیر منفی بگذارد .در ذیل ما به
مرور براحتمال بر هم خوردن تولید ٬با درنظر گرفتن عوامل مهم به وجود آوردن این مسئله مانند تاریخچه
فعالیت کارگران تا زمان حال ٬ترکیب نیروی کار ٬احساسات ضد غربی به عنوان یکی از عوامل احتمالی
”عامل تشیع“ ٬نقش فلسطینیان در نیروی کار ٬امنیت حوزههای نفتی و وضع منطقه مشترک عربستان
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سعودی و ـکویت ٬میپردازیم.
 4ـ کارگران نفتی به عنوان یک نیروی کار سازمان یافته :فدراسیون کارگران نفتی ـکویت نماینده
ـکارگران تمام کمپانیهای صنعت نفت ٬تحت کنترل دولت از قبیل :کمپانی صنایع پـتروشیمیایی ٬یـعنی
بزرگترین تولیدکننده کود شیمیایی و آمونیاـک ٬کمپانی ملی نفتی )ـکویت  2/500/000بشکه در روز( که
یک پاالیشگاه بزرگ نیز به شمارمیآید ٬و کمپانی نفت ـکویت که مهمترین تولیدکننده و بزرگترین کارفرما
به حساب میآید ٬میباشد .در اوائل سالهای  1970این اتحادیه تبلیغات زیادی به راه انداخت و به نحو
مبارزهطلبانهای خواستار ملی شدن شرکت نفت ـکویت و دیگر کمپانیهای تحت کنترل بیگانگان گردید .با
وجوداینکه انجام اعتصاب در ـکویت غیرقانونی است ٬در سال  1974کارگران نفتی وپتروشیمیایی تهدید
ـکردند که به خاطر دریافت دستمزد بیشتر دست به اعتصاب خواهند زد ٬لیکن به علت اقدامات خنثیگرانه
تند دولت ـکویت )از قبیل توقیف ٬و نمایش قدرت( و بی میلی کارگران عادی مجبور به انصراف و پس
ـگرفتن تهدیدخود شدند .در سال  1975پس از تحویل گرفته شدن شرکت نفت کویت توسط دولت .مسئله
ملی شدن برای کارگران نفتی نیز از بین رفت .با وجود اینکه ناصرالفرج یعنی مهمترین وادار کننده کارگران
نفتی به اعتصاب به ریاست کل فدراسیون کارگران ـکویت منصوب گشت و بیانات بسیار تندی در رابطه با
مسائل جهان سوم ایراد میداشت ٬ولی در چهار سال گذشته کارگران نفتی آرام و بیسر و صدا به کار خود
ادامه میدادهاند .تا آنجا که ما میدانیم در سالهای اخیر دلیلی که نشان دهنده فعالیت مهم کارگران نفتی )از
قبیل اعتصاب باشد( وجود نداشته است .در واقع ٬سفارت شوروی در اینجا نیز معتقد است که در ـکویت
پرولتاریای قابل اهمیتی وجود ندارد.
5ــ اـگر این مسئله صحت دارد ٬پس گزارش  29ماه می درباره تسلیم تقاضای کارگران به نخستوزیر
چه معنایی دارد؟ در این مورد از ـکریم شوا )حفاظت شود( سرپرست بخش نیروی انسانی و نیروی کار
وزارت نفت که مردی با تجربه در امور کارگری بوده و ازاوائل دهه 30یعنی آن زمان که او وامیر کنونی که
قبًال در فرمانداری احمدی مشغول به کار بودند و در یک ماشین فورد قدیمی به حوزههای نفتی سرکشی
میکردند در همین رشته کار میکرده سؤال نمودیم .شوا اطالعات ذیل را در اختیار ما قرار داد .از همان
اوائل کارگران نفتی حقوقی معادل ”دو تا سه برابر حقوق کارمندان دولت دریافت میداشتند ٬چون آنها
هستند که کارواقعی را روزانه به مدت  8ساعت انجام میدهند ٬در حالی که کارمندان دولت بیش از  2یا 3
ساعت در روز کار نکرده و در آن مدت نیز در وزارتخانهها به صرف قهوه مشغول هستند “.با پیدایش
اعالمیه اخیر مبنی بر افزایش حقوق کارمندان دولتی از تاریخ  10تیر ماه ظاهرًا حقوق کارگران نفتی نیز
بایدافزایش یابد٬چون از سال 1354اضافه حقوقی شامل آنها نشده است .درحقیقت شرکت نفت کویت و
وزارت نفت این کشور تالش میکردند تا قبل از اعالم افزایش حقوق کارمندان دولت حقوق و مزایای
ـکارگران نفتی را باال ببرند .فدراسیون کارگران نفتی نیز با مطرح کردن این تقاضا که از قبل در جریان بوده
صرفًا کار خود را انجام دادهاند .گرچه بین دولت و اتحادیه روشی برای مذاـکرات جمعی و نیز قراردادی در
رابطه با دستمزدها و مزایا وجود ندارد ٬رهبران فدراسیون کارگران نفتی توانستهاند دو بار با وزیر نفت
مالقاتهائی داشته باشند.
شوا که در هر دوی این مالقاتها حضور داشته گفت عالوه بر افزایش حقوق ٬پیرامون مسائل پیچیده
مانند هماهنگ سازی مزایای کارگران نیز گفتگوهایی به عمل آمد تا در تمام شرکتهای مختلفی که دولت
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اختیار آنها را به دست گرفته نوعی همسانی مزایا پدید آید .وزیر نفت نیز در این مورد بر الیحهای صحه
ـگذاشته که باید شورای عالی نفتی و پس از آن شورای وزیران آن را تصویب نمایند ٬که مسئله نیز باالخره
حل خواهد شد.
 6ـ نفوذ چپگرایان ٬فرج رئیس فدراسیون کارگران نفتی و همکارانش همیشه شعارهای چپگرایانه را
به خصوص در روز کارگر به کار میبرند )مرجع ه( .اغلب اوقات نیز در اجالسیههای کارگری متشکله
توسط کمونیستها شرکت میجویند.
آیا دولت از این فعالیتها نگران است ؟ شوا که به شریک تجاریاش در شرکت  CIDشیخ مشعلالصباح
است پاسخ داد”:میدانیم که سفارتهای خارجی )شوروی و دیگران( با فرج و یارانش تماس دارند ٬ولی ما
او را دقیقًا زیر نظر داریم و جای نگرانی نیست“.
 7ـ احساسات ضد خارجی :با وجود نظارت شدید بر فعالیتهای کمونیستی توسط رهبران کارگران
ـکویت ٬آیا امکان شیوع احساسات ضد غربی مشابه آنچه در ایران به وقوع پیوست در میان کارگران نفتی
ـکویت پدید نخواهد آمد ؟ در گذشته نیز نسبت به سلطه بیگانگان چه از نظر کنترل حقوقی و چه از نظر
نیروی انسانی بر تنها منبع طبیعی ـکویت یعنی نفت ابزار تنفر میشد .در اواسط دهه  40کمتر از یک سوم
ـکارمندان شرکت نفت کویت از اتباع کویتی بودند .گرچه شرکت نفت ـکویت سیاست کویتی سازی شرکت
را اتخاذ کرده ٬ولی کویتیهای تحصیلکرده شرکت نفت کویت احساس میکنند که این امر ساختگی است٬
چون بسیاری از کویتیهائی که به منظور باال رفتن درصد میزان کارمندان محلی جذب شدهاند از میان
بدویهای بیسواد انتخاب شدهاند .از سال  1972کویتی سازی شرکت مفهوم بیشتری به خود گرفته
است ٬چون مدیریت کویتی آن تالش ویژهای در راه آموزش انجام داده است .این سیاست دارای نتایج
مختلفی بوده است چون جذب کارمندان کویتی در بخش خصوصی دارای مزایای چشمگیرتری میباشد
و عالوه بر این با جذب شدن آنها در کارهای دولتی آنها نیازی ندارند که کارهای شاقی انجام دهند ٬با این
وصف تعداد کارمندان کویتی شرکت نفت کویت افزایش قابل مالحظهای داشته است .طبق ارقام داخلی
شرکت نفت ـکویت تاتاریخ  11بهمن ماه 49/3 ٬1357درصداز  4647کارمند شرکت٬کویتی بوده و 5/4
درصد دیگر نیز دارای“ ملیت مورد تأیید نبودهاند که معموًال شامل بدویهایی هستند که در نهایت ملیت
ـکویتی را به دست خواهند آورد .بنابراین حدود  55درصد از کارمندان این شرکت را کویتیها تشکیل
میدهند .تقسیمبندی کارمندان تا تاریخ  18بهمن ماه  1357به شرح ذیل بوده است:
تعداد کارمندان
200

درصد
%4

ملیت
آمریکایی

اروپایی

226

%4/9

هندی  /پاـکستانی

436

%9/3

2291

%49/3

249

%5/4

دیگر اعراب

1427

%30/7

جمع

4647

%100

ـکویتی
ملیتهای تأیید نشده
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 8ـ همانگونه که از جدول باال بر میآید٬حضور آمریکائیها در شرکت نفت کویت بسیار ناچیز است و
حضور ”غربیها“ که اـکثرًا انگلیسی هستند )حدود  150نفر(چندان زیادنیست .شرکت نفت ـکویت در حال
حاضر یک شرکت کویتی عربی است ٬و از نظر فرهنگی نیز از ـکویت جدا نمیباشد ٬در صورتی که در
روزهای گذشته اینچنین بود چون در سفری از شهر ـکویت به احمدی انسان دائمًا با سینماها و دیگر سر
ـگرمیهای غربی روبهرو میشد .در حال حاضر پروژههای ساختمانی برای کویتیها تقریبًا تـا ارتـفاع
قرارگاههای شرکت نفت در تپههای احمدی باال رفته ٬در حالی که در گذشته این تپهها بسیار دور افتاده
بهحساب میآمد و کیلومترها صحرای خشک و سوزان آن را از شهر ـکویت جدا میساخت .احمد جعفر
رئیس شرکت نفت ـکویت به خاطرشایستگی خود درامورپرسنلی در دهه  50به سمت کنونی رسیده است.
طبق اطالع ما او تمام مسائل پرسنلی شرکت حتی تا رده بسیار پایین را در نظر گرفته و بررسی مینماید.
وی که فردی خوشمشرب است با تمام طبقات اجتماعی و ملیتهای موجود در ـکویت به سهولت کنار
میآید .معاونش یعنی ناخدا فیصلالغانم به خاطر  15سال کار در کشتیهای تجاری به مقام کنونی دست
یافته است .کارگران نمیتوانند هیچیک از آنها را بوروکراتهای غربزدهای بنامند ٬که با عالئق و یا سبک
زندگی مخصوص به خود بیگانه شدهاند.
 9ـ عامل تشیع :طبق بهترین برآورد ما )به مرجع ج نگاه کنید(  20درصد جمعیت ـکویت را شیعیان
تشکیل میدهند .از آنجا که  55درصد کارمندان شرکت نفت کویت را کویتیها تشکیل میدهند میتوان
ـگفت که تنها ده درصدنیروی کار راشیعیان تشکیل میدهند )ـکه تعداد شیعیان خارجی نیز بسیار کم است(.
ما هرگز نشنیدهایم که کارگران شیعه شرکت نفت کویت به عنوان یک گروه هماهنگ عملی کرده و یا
تقاضاهای خاصی داشته باشند و یا تحت تأثیر وقایع ایران قرار گیرند و سبب شوند که در روند تولید
وقفهای ایجاد شود.
به این ترتیب ٬یکی از تجار مهم شهر به نام عبدالطیفالکاظمی به ما گفته است که شیعیان ـکویتلزومی
نمیبینند که بر اساس مذهب خود بهانهجویی کنند .کویتیها در کشور خود به صورت یک اقلیت زندگی
میکنند ٬بنابراین ایجاد تفرقه برای کویتیها صورت خوشی ندارد .عالوه بر این ٬ـکاظمی معتقد است که
اصطکاـک بین سنی و شیعه در ـکویت بسیارکماهمیت و رو به کاهش است چون باالرفتن سطح سواد باعث
از بین رفتن تعصبات فرقهای ناشی از جهالت میگردد.
 10ـ کارگران فلسطینی :در سال  1346کارگران فلسطینی شرکت نفت کویت با تصمیم خود مبنی بر
خروج از ـکویت و رهسپار الجزایر شدند تا بنا به تقاضای الجزایر در جنگ ماه ژوئن به طور داوطلبانه
شرکت نمایند ٬سبب قطع تولید نفت شدند .آیارویداد خاورمیانهای مهم دیگری میتواند سبب قطع تولید
آن هم به خاطر عدم حضور کارگران فلسطینی گردد ؟
نشریات کامپیوتری این شرکت کارمندانی را که تحت عنوان ”دیگر اعراب“ آمده به فلسطینی ٬مصری٬
سوری و غیره تقسیمبندی نکردهاند .مدیر پرسنلی شرکت نفت ـکویت به ما گفته است که ”اـکـثریت“
ـکارمندان تحت عنوان ”دیگر اعراب“ فلسطینی هستند و مصریها ٬سوریها ٬لبنانیها و عراقیها و دیگران در
مراتب دیگر قرار میگیرند .اـگر ”اـکثریت“ به معنای دو سوم دیگر اعراب باشد ٬میتوان گفت که فلسطینیها
 20درصد کارمندان عرب شرکت نفت کویت را تشکیل میدهند .اـگر معنای آن سه چهارم باشد میتوان
ـگفت که درصد فلسطینیها به  23میرسد .گرچه فلسطینیها اـکثریت چندانی را تشکیل نمیدهند ٬ولی اـگر
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سمتهای مهم تولیدی را داشته باشند میتوانند سبب قطع کامل یا موقتی تولید بشوند .طبق گفته یکی از
مقاماتی که مدت بیست سال در وزارت نفت تجربه کسب کرده فلسطینیها بتدریج و به طور منظم از
ردههای مهم کنار زده شدهاند و به جای آنهاکویتیها گمارده شدهاند .عالوه براین ٬درحدود امکان٬تولید به
صورت ماشینی درآمده.بطور مثال در سال  ٬1346مراـکز جمعآوری نفت در سه شیفت شبانهروزی به کار
میپرداختند و کارگران بایست شیرهای نفتی را باز و بسته کنند تا جریان نفت تحت کنترل در آید .ولی
اتوماتیک شدن تولید تنها به درصدی از نیروی کار گذشته نیازمند است ٬و این کارگران نیز تنها یک شیفت
ـکار میکنند .برای انجام تمام مراحل تولید تنها به  448کارمند نیاز است .گرچه تـعداد فـلسطینیهای
حوزههای نفتی بسیار ناچیز است ٬ولی آنها در کنار کویتیهای آموزش دیدهای کار میکنند که بعدها باید
جایشان را پر کنند .اـکثرفلسطینیها از بخش تولیدی شرکت نفت کویت اخراج شده و دارای سمتهای اداری
شدهاند .در نهایت فلسطینیها به عنوان افراد غیرکویتی میتوانند پس از پنج سال کار عضو اتحادیه شوند٬
ولی نمیتوانند سمت مهمی را در اتحادیه داشته باشند کارگران فلسطینی شرکت نفت کویت سازمان یافته
نیز نیستند.
 11ـ خرابکاری .گذشته از آنچه گفته شد ٬امکان خرابکاری همیشه وجود دارد ٬شرکت نفت کویت
هزینه زیادی در مورد ایجاد امنیت صرف میکند و دستگاهها و تجهیزات پـیچیدهای را در سـرتاسر
حوزههای نفتی نصب کرده .ولی چند نفر میتوانند آشکارا خرابکاریهای مهمی را ایجاد نمایند .ولی طبق
برداشت ما وضع شرکت نفت کویت خوب است وشایداز نقاط دیگر خلیج امنتر باشد٬چون ـکویت از نظر
اقتصادی برای فلسطینیها و نیز خود ساف حائز اهمیت بسیار است.
 13ـ احتمال قطع تولید نفت در منطقه جدا شده بین عربستان سعودی و ـکویت .گذشته از تولید 2/2
میلیون بشکه در روز توسط شرکت نفت ـکویت ٬ـکویت نیمی از  450/000بشکه در روزتولیدی در محل
عملیات شرکت نفت عربی را نیز که تأسیسات آن در بخش سعودی ایجاد شده دریافت میکند ٬و گذشته از
این تمام  85/000بشکه نفت روزانه تولیدی توسط شرکت نفت مستقل آمریکائی ملی شده را نصیب خود
میسازد)تأسیسات شرکت آمین اویل در بخش کویتی واقع شده است.ـکویت ازتولیدات شرکت نفت گتی٬
دیگر صاحب امتیاز این منطقه چیزی به دست نمیآورد .تأسیسات گتی در ـکویت واقع شده ٬ولی از
سعودیها امتیاز خود را گرفته است(.
 88درصد نیروی کار شرکت گتی را نیز سعودیها تشکیل میدهند .این امر میتواند برای ـکـویت
مشکالتی را فراهم آورد لیکن تا به حال در مورد فعالیتهای سازمان یافته در شرکت نفت گتی چیزی
نشنیدهایم .و فکر نمیکنیم که مشکالت کارگری بتواند منجر به توقف تولید این شرکت گردد .در مورد
شرکت نفتی عربی نیز که اـکثریت کارگران آن را سعودیها تشکیل میدهند ٬همین موضوع صادق است.
)ـکنسولگری آمریکا در بحرین میتواند در این مورد اظهارنظر نماید( .در سال  1346از  900کارمند
شرکت آمین اویل یک سوم کویتی و بقیه از دیگر اعراب )از جمله فلسطینی و مصری( بودهاند که سال
 1346نیز آخرین سال گزارش ساالنه شرکت بود از آن زمان به بعد تعداد کارگران کویتی و دستمزدهای
آنها افزایش قابل مالحظهای یافته است در مناطق پیشین آمین اویل که اـکنون دراختیار شرکت نفت ـکویت
قرار گرفته مشکالت کارگری وجود نداشته است.
 14ـ اظهارنظر :واضح است که تولید نفت ـکویت میتواند توسط ناآرامیهای سیاسی ناشی از اوضاع
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چون قیام فلسطینیها در نتیجه نارضایتی از عدم تغییر سیاست دولت ـکویت در قبال آزادی فلسطین متوقف
ـگردد ٬ولی این امر نیز بعید به نظر میرسد .ولی با درنظر گرفتن رویدادهای ایران که در آن کارگران نفتی
نقش تعیین کنندهای در تولید دارند ٬باید گفت که وضع نیروی کار ـکویت از ثبات بیشتری برخوردار است و
آنها هیچگاه درصدد مبارزه با دولت و انجام اقداماتیجهت قطع تولید نفت که مایه حیات ـکویت است ٬بر
مائسترون
نخواهند آمد.
سند شماره )(33

طبقهبندی :خیلی محرمانه
تاریخ 21 :خرداد ماه 1358
به :وزارت امور خارجه در واشنگتن دی  -سی
از :سفارت آمریکا در ـکویت
موضوع :روابط ایران و عراق و روابط ایران و ـکویت
 1ـ)طبقهبندی نشده(گزارش مطبوعات ـکویت در 4ژوئن حاـکی ازآن است که سخنگوی دولت ـکویت
و وزیر مشاور در امور کابینه عبدالعزیزحسین اتهامات استاندار خوزستان را مبنی بر اینکه ـکویت به
تحریک و آشوب علیه رژیم ایران پرداخته است ”بیاساس و نادرست“ خواند .بنابر گزارش القبس٬
حسین گفته است که دولت ـکویت در نظر ندارد ٬در مورد اختالفات بین ایران و عراق میانجیگری نماید.
 2ـ )خیلی محرمانه( در تاریخ  10ژوئن در گفتگو با مشاور حقوقی وزارت خارجه ـکویت طارق
رازوقی ٬مقام سیاسی سفارت در مورد روابط ایران با کشورهای همجوار عربی و اینکه عراق در حال
ایجاد آشوب در خوزستان است ٬سؤال نمود .با گفتن این مطلب که ”حکومت عـراق یک حکـومت
غیرمذهبی و تحت تسلط اقلیت سنی است رازوقی گفت رهبریت عراق فکر میکند که حکومت شیعی
ایران“ ممکن است در میان شیعیان عراق آشوب و اغتشاش به پا سازد .و درگیریهای عراق در خوزستان
را نیز چندان جدی نگرفته است.
 3ـ )خیلی محرمانه( رازوقی گزارش داد که کاردار ایران ٬ـگلشریفی هفته گذشته به وزیر امور خارجه
ـکویت صباحاالحمد و دیگر مقامات وزارت خارجه در مورد حمایت ـکویت از اعراب خوزستان طبق
ـگزارش مطبوعات شکایت کرد .ـگلشریفی به خصوص نگرانی خـود را در مـورد اسـتفاده از کـلمه
”عربستان“ در ـکویت ابراز داشته است ٬و این کلمه حتی در رادیوی ـکویت نیز به کار رفته بود .وزیر امور
خارجه و دیگر مقامات گفتند که مداخله در خوزستان را مغایر با سیاست عدم مداخله در امور دیگر
ـکشورها میدانند .زمانی که سؤال شد که دلیل این شکایتها چه بوده است ٬رازوقی گفت از گل شریفی
خواسته شده بود که به وزارت خارجه آمده در مورد اتهامات مدنی استاندار خوزستان که گفته بود دولت
ـکویت به تحریک و اغتشاش در ایران پرداخته است ٬پاسخ گوید .ـگلشریفی گفته بود که احتماًال استفاده از
ـکلمه ”عربستان“ در مطبوعات ـکویت دلیل اصلی بیانیه استاندار بوده است ٬و طرف صحبت کویتی گفته
بود که مطبوعات منعکس سازنده نظریات دولت نمیباشند.
عالوه بر این ٬وزیر امور خارجه قول داد که به این داستانهای مشکلبرانگیز خاتمه داده و تکرار کلمه
اعتراضآمیز ”عربستان“ را نیز مانع شود.
 4ـ )خیلی محرمانه( با مطلع شدن از حالت غیرخصمانه ـکویت در اینباره و نیز بیانیه دوستانهای که
اخیرًا توسط شیخ صباح االحمد درباره ایران منتشر شده بود ٬مقام سیاسی پرسید که آیا ـکویت در نظردارد
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از عراق بخواهد که دست از اعمال خود در خوزستان بردارد یا خیر .رازوقی در پاسخ گفت بعید به نظر
مائسترون
میرسد.
سند شماره )(34

طبقهبندی :خیلی محرمانه
تاریخ 27 :خرداد ماه 1358
به :وزارت امور خارجه در واشنگتن دی  -سی
از :سفارت آمریکا در ـکویت
موضوع :ارزیابی دوباره سیاسی :تمایالت و نفوذ رسانههای گروهی
 1ـ )تمام متن خیلی محرمانه است(.
 2ـ خالصه .رسانههای گروهی در حال حاضر بجز در زمینه گزارشهای نادرست در زمینههای دیگر
برای ثبات و امنیت کشور و دولت ـکویت خطری به شمار نمیروند .رسانههای گروهی از قبیل )رادیو و
تلویزیون ـ م( کامًال تحت کنترل وزارت اطالعات میباشند .و همه نشریهها به استثناء نشریات دولتی
تحت تملک شهروندان کویتی وفادار به دولت این کشور بوده ٬فقط پس از انتشار توسط دولت مورد کنترل
قرار میگیرد .مطبوعات ـکویت بیش از هر کشور دیگر عربی حاوی نقطهنظرها و انتقادات سیاسی است٬
لیکن به جای تمرکز بر مسائل داخلی ـکویت بر مسائل جهان عرب توجه دارند .به همین دلیل مطبوعات
ـکویتی مورد مطالعه همهجانبه در منطقه است ٬لیکن خطر به تعلیق درآمدن نشریات و طبق قوانین وضع
شده اخیر مطبوعاتی ٬زندانی شدن ناشران مهاجم سبب شده است که مطبوعات نتوانند مطالبی را منتشر
ـکنند که به روابط بین ـکویت و کشورهای همسایه آن لطمه وارد میسازد و یا تعقل و اندیشه خانواده حاـکمه
را به زیر سؤال بکشند .مردم نیز نسبت به تعلیق بعضی از مطبوعات اعتراض نمیکنند و دولت نیز به نوبه
خود تا حدود زیادی آنها را تحمل میکند .و اجازه میدهد که از مطبوعات به عنوان یک سوپاپ اطمینان
برای کاهش احساسات مردم استفاده شود ٬همانگونه که از آن برای نشان دادن تنفر جامعه فلسطینی در
رابطه با قرارداد صلح مصر و اسرائیل استفاده گردید.
دولت نیز مسائل بسیاری را در مطبوعات مطرح میکند که دعوت اخیر آن به بحث و مناظره پیرامون
اعاده مجلس شورای ملی از آن جمله است .مطبوعات کویتی هنوز آماده بحث پیرامون ایجاد تغییر در
نحوه حکومت نمیباشند ٬از آن گذشته صاحبان و یا سردبیران کویتی آنها با سیاستهای کـلی دولت
مخالفتندارند و مانند دیگر اقشار ـکویت معتقدند که موفقیت نظام کنونی در حفظ صلح و کامیابی
داخلی باید مورد حمایت مستمر قرار گیرد).پایان خالصه(.
 3ـ رسانههای گروهی :تحت تملک کویتیها و تحت کنترل دولت :رادیو و تلویزیون ـکویت نهادهای
دولتی هستند که سیاستهای آنها وسیله وزارت اطالعات که مسئول رسانههای گروهی این کشور است
پیریزی میشود .بر عملیات رسانههای گروهی چاپی نیز قوانین مطبوعاتی شدیدی حاـکم است و اجازه
ندارند به سران دولتهای خارجی حمله کرده و یا با دریافت پول از دولتهای بیگانه مطالبی چاپ و منتشر
نمایند .گذشته از این خطر به تعلیق در آمدن نشریه و یا طبق قوانین مصوبه مطبوعاتی اخیر ٬زندانی شدن
ناشران مهاجم سبب شده است که از انتشار مطالبی که به امنیت کشور لطمه وارد میسازد خودداری به
عمل آید .دولت نیز در اجرای این قوانین تا حدودی خود را کنترل کرده است ٬در سالهای  1976و 1977
تنها چند روزنامه برای مدتهای کوتاهی به حالت تعلیق در آمدند .هیچ یک از سردبیران یا نویسندگان
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روزنامهها زندانی نشدهاند ٬فقط اخیرًا یکی از روزنامهنگاران خارجی فلسطینی به نام عونی صادق که در
روزنامه الوطن به کار مشغول بود ٬اخراج گردید .و مردم ـکویت نیز علیه تالش وزارت اطالعات در اعاده
نظم مطبوعاتی اعتراضی نشان ندادهاند.
 4ـ نشریات دولتی نیز وجود دارند که یکی از آنها نشریه متنفذالعربی است که به وسیله یک ناشر
مشهور مصری منتشر میگردد ٬لیکن نشریات خصوصی همیشه تحت تملک شهروندان کویتی میباشند.
اعراب خارجی از قبیل فلسطینیها ٬مصریها ٬سوریها و لبنانیها بخش اعظم کارمندان حرفهای این نشریات
را تشکیل میدهند و آنها هم همیشه منعکس کننده نظریات و منافع جوامع خود بودهاند .از نظر تئوریک٬
این وضع ممکن است سبب بروز دو رخداد شود :بهرهبرداری از مطبوعات کویتی برای دامن زدن به
اختالف دو کشور و یا دو جناح در جهان عرب ٬و یا انتشار شکوائیههای جوامع غیر کویتی علیه دولت
ـکویت.
 5ـ به امکان اول به طور مؤثر در اوت  1976پاسخ داده شد و همزمان با به تعلیق در آمدن مجلس
شورای ملی دولت اعالم کرد که مطبوعاتی که با دریافت پول ازدیگر کشورها مطالبی منتشر نمایند٬شدیدًا
مجازات خواهند گردید .در آن زمان احساسات درون عربی در مورد جنگ لبنان تحریک شده بود و
مطرح شدن آن در بحثهای مجلس شورای ملی و اظهارنظرهای ضد و نقیض مطبوعاتی سبب میشد که
ـکویت علیرغم میل خود به مداخله در مشاجرات درون عربی کشیده شود .و با وجود اینکه هنوز هم
نمیتوان باور کرد که روزنامهنگاران از بیگانگان هدیه دریافت نمیدارند ٬لیکن آن روحیه جسورانهای که
در اواسط  1976بر مطبوعات حاـکم بود ٬از بین رفته است.
 6ـ در رابطه با امکان مطرح شدن افراد غیر کویتی در کشور علیه دولت در مطبوعات میتوان چنین
نتیجهـگیری کرد که این شکوائیهها هرچند واقعی باشند ٬نمیتوانند در مورد عالقه و توجه سردبیران و
صاحبان کویتی مطبوعات محلی باشند.فلسطینیهای مقیم این کشور همیشه از قوانین و رفتارهای کویتیها
شکوه دارند ٬ولی هیچ یک از آنها به مرحله چاپ هم نمیرسد.
 7ـ فشار فلسطینیها ـ و مطبوعات به عنوان یک سوپاپ اطمینان :نظریات فلسطینی و یا به حمایت از
فلسطینیها شاید در تالفی شکایات فلسطینیها در مطبوعات کویتی بسیار منتشر میگردد .علیرغم قانون
منع حمله و انتقاد به سران دولتهای بیگانه ٬انتقاد بیش از حد ازپرزیدنت سادات مجاز شناخته شد تا به این
ترتیب سوپاپ اطمینان باز شده ٬فلسطینیها بتوانند مقداری از خشونت و خشم خود را بدون وارد آوردن
خساراتی ابراز نمایند )مرجع ب( .و با محدودیتهای شدید و مبهم موجود در مورد گزارشات تحقیقی و
انتقادآمیز از رخدادهای محلی ٬مطبوعات مجبورند فقط به امور خارجی و مخصوصًا امور خاورمیانهای
بپردازند .در تحقیقی که چند ماه قبل انجام شد  94تن از  99سردبیر روزنامههای کویتی به امور خارجی
میپردازند .و از  150مقاله ویژهای که در همان زمان انتشار یافت فقط  60مقاله به مسائل داخلی پرداخته
بود .بخش اعظم ”مقاالت متفکرانه“ )سرمقالهها ٬اظهارنظرها و تجزیه و تحلیلها( به وسیله کویتیها نوشته
میشود و اـگر هم دارای خطی به حمایت ازفلسطینیها باشند نشان دهنده سیاست کلی و رسمی دولتی بوده٬
منافع صاحبان و سردبیران کویتی را در حفظ حسن نیت جامعه فلسطینی در خارج و داخل ـکویت در نظر
میگیرند .و با وجودی که بسیاری از کویتیها از نفوذ بسیار فلسطینیها متنفر هستند ٬لیکن در مورد تبلیغ
پیرامون انقالب فلسطین توافقنظر دارند.

ـکویت )11  (2

 8ـ دیگر مسائل خارجی نیز برای آزمایش سیاست مطبوعاتی دولت ظاهر میشوند .مثال اخیر آن
تظاهرات اعراب ایرانی خوزستان به حمایت از خودمختاری بود .دولت ایران از گزارش و انتقاد مطبوعات
ـکویت پیرامون این قضیه و استفاده از ”عربستان“ به جای نام ایرانی مورد تأیید ”خوزستان“ اظـهار
ناراحتی کرد و دولت ـکویت نیز به مطبوعات محلی دستورداد که لغات به کار برده را تصحیح نمایند )مرجع
پ( .و در موارد بسیاری از مشاجرات درون عربی مطبوعات به ”دستور“ وزارت اطالعات مطلبی منتشر
نکردهاند تا از این اتهام که مطبوعات کویتی نقش پارتیزانی ایفا میکنند ٬مبرا بمانند.
 9ـ امور داخلی ـ جامعه شایعات :از نقطه نظر ثبات و امنیت کشور نقش مطبوعات کویتی در رابطه با
سیاستهای داخلی قابل بررسی است .کویتیها اصوًال برای دریافت خبر به مطبوعات متکی نیستند.در
”جامعه شایعات“ زندگی میکنند ٬جامعهای که اخبار خیلی سریعتر از طرق انتشاراتی به وسیله دهان
منتقل میگردد .در دفاتر و یا ”دیوانیههای“ خود کویتیها آزادانه سخن گفته میشود ٬البته ”نه در مورد
مطبوعات“ بلکه در مورد خانواده سلطنتی ٬فساد در مقامات باال ٬و یا پیشنهادات مربوط به نهادهای
نمایندگی.
 10ـ با این وصف الزم نیست که مطبوعات به بحث پیرامون امور داخلی ضد و نقیض بپردازند .فقط
اشارات کافی است .در مطبوعات با نقل داستانها و مقاالت تمثیلی و بدون ذـکر نام در مورد خطاها و
معموًال با تکیه بر شایعات محلی در رابطه بااختالسهایی که یکی از وزرا انجام داده بود و پس از چند هفته
منجر به استعفای وی گردید ٬تذکراتی داده میشود )مرجع ت( .و میتوان این مطلب را به عنوان قدرت
مطبوعات بیان کرد .ولی با در نظر گرفتن ماهیت بسیار به هم پیوسته جامعه ـکویت معلوم نیست که این
اعمال مطبوعات نتیجه خصوصیات سیاسی واخالقی است و یا ناشی ازاختالفات درون خانوادگی است.
اـگر این کارها بر علیه یکی از خانوادههای نزدیک یا مورد عالقه امیر انجام گیرد ٬سریعًا سرکوب میگردد.
و ممکن است بسته به این باشد که امیر تشخیص دهد که شخص مورد نظر باید مورد حمله واقع شود و یا
اینکه شخص مذکور ارزشش بیش از آن است که فدای آزادی مطبوعات کویتی بشود .مقامات هیئت
حاـکمه نسبت به انتقاد در روزنامههایی که در شرق جهان عرب مورد مطالعه قرار میگیرد ٬حساسیت
بسیار نشان میدهند ٬ولی از مطبوعات کویتی و اعتبار و شهرت آنها به عنوان یکی از آزادترین مطبوعات
جهان عرب نیز احساس غرور میکنند.
 11ـ بحث پیرامون دموکراسی:
مجلس شورای ملی در اوت  1967به تعلیق درآمد و قول داده شد که حکومت پارلمانی چهار سال بعد
اعاده گردد یکی از مهمترین و داغترین مسائل مورد بحث اخیر بوده است .از مدتها پیش انحالل مجلس
شورای ملی بزرگترین واقعه سیاسی ـکویت بوده است .عکسالعملهای جزئی نشان داده شد و بسیاری نیز
در نتیجه خالص شدن از عوام فریبی نمایندگان منتخب مردم نفس راحتی کشیدند .و پس از آن انقالب
آیتاهلل خمینی به اوج خود رسید و مشاورین نخستوزیر و ولیعهد ـکویت به وی گفتند که درباره وفای به
عهد پیرامون اعاده حکومت پارلمانی تااوت  1980چارهای بیندیشد .یکی از درسهایی که انقالب خمینی
داد این است که دولتهای باثبات مجامع نمایندگی واقعی دارند .با توجه به تحت فشار قرار گرفتن دولتهای
مستبد و برای نشان دادن اعتبار قولی که داده شده بود ٬دولت ـکویت از مطبوعات این کشور خواست که
درباره نوع مجلسین ٬نحوه انتخابات ٬و به طور کلی درباره نوع دموکراسی مورد نیاز ـکویت به بحث و

اسناد النه جاسوسی آمریکا

 12

تبادلنظر بپردازند.
 12ـ نتیجه کار انتشار مطالب بسیار در اینباره توسط مطبوعات ـکویت بود ٬بسته به نوع نشریه٬
روزنامهها به انعکاس نظریات مردم و انتشار مقاالت میهمانان در مورد نوع دموکراسی مورد نیاز ـکویت
)مرجع ث(پرداختند .برای رژیم فرصت خوبی بود تا حمایت خود از مطبوعات آزاد را نشان دهد ٬و همه
افرادذیربط نیز به آن ”تن دردادند“ .هیچ یک از مقاالت حاـکی از آن نبود که امیریت منسوخ شده است ٬و
برعکس مقاالت به انتقاد از نظام کنونی که قانون ”هر نفر یک رأی“ را که مستلزم قدرت رژیم کنونی است
نادیده گرفتهاند٬پرداختند .بسیاری گفتند که این منتهای زیرکی دولت بوده است که به این ترتیب انتقادها
را آشکار سازد ٬و نتیجه نیز یک جریان خصمانه و ضد رژیمی نبود ٬بلکه جریانی از نظریات مختلف به
وجود آمد که معلوم نبود کویتیها خواستار رأی فردی هستند و یا خواستار سلطه قوه مقننه بر دولت.
 13ـ خود سانسورسازی از حیثیت ـکویت در خارج حفاظت میکند :مطبوعات کًال میدانند که چه
زمانی باید خبری یا مطلبی خاص را گزارش کنند ٬و منتقدین کویتی این را دلیل نبودن آزادی مطبوعات
میدانند .بنابراین نمیتوان مقاالتی را که مستقیمًا به اهانت به امیر و وابستگانش میپردازندپیدا کرد و مثًال
در روزنامهها درباره تظاهرات اخیر نظامیان در مورد شرایط نامناسب زندگی و عدم مشارکت جوانان
ثروتمند در ارتش چیزی منتشر نشد )مرجع ج( ٬لیکن این محدودیت یا عدم آزادی از خارج بر ـکویت
تأثیرمیگذارد.شایعهپردازان اخبار مربوط به خانواده سلطنتی را در همه جا منتشر میسازند وتقریبًا همه
ـکویتیها از اخبار مربوط به تالش ارتش در اجراء خدمت نظام وظیفه آـگاه میشوند .و باالخره مطبوعات
دیگر نیز همین داستانها را گرفته بر علیه ـکویت در میان بیگانگان منتشر میسازند.
 14ـ خود سانسورسازی میتواند سبب ایجاد گزارشهای نادرست نیز بشود .اـگر روزنامهنگاری
داستانی را منتشر کند میتواند قصر در رود ٬لیکن اـگر قبًال آن را به مقامات دولتی نشان دهد به هیچوجه
نمیتواند انتظار انتشار آن را داشته باشد به همین دلیل روزنامهنگاران با اتکاء به یک منبع خبری و بدون
اینکه سعی کنند صحت و سقم آن را توسط منابع دوم و سومی تایید نمایند به چاپ و درج آن مبادرت
میورزند .نتیجه نوعی سردرگمی است .و با چاپ مجدد آنها در خارج میزان خطا و سردرگمی چند برابر
میشود .و اـکثر رهبران عربی بر مبنی همین گزارشات عمل میکنند ٬به طور مثال یک بار مصر روابط خود
را با ـکویت قطع کرد ٬قبل ازاینکه ـکویت بتواند بیانیهای رسمی منتشر نماید و نتیجه آن نیز گزارشات کاذب
و نادرست مطبوعاتی بود )مرجع چ(.
 15ـ نتیجهـگیری :با رشد ـکویت ٬در حالی که جمعیت آن یکی از رشدیابندهترین جمعیتهای جهان
است ٬ماهیت وابسته و شایعهپرداز جامعه آن نیز دستخوش تغییر میگردد .ممکن است زمانی برسد که
شایعات جای مطبوعات را نتواند اشغال کند و کویتیها به آزادی مطبوعات بیش از اـکنون به عنوان عنصری
مهم در زندگی اجتماعی عالقه بسیار نشان دهند .لیکن آن زمان هنوز فرا نرسیده است .صـاحبان و
سردبیران مطبوعات نیز مانند خانواده حاـکمه عالقهمندند که ـکویت را از تبلیغات مضر مصون نگاهدارند.
اـگر دولت به تنبیه یک روزنامه مبادرت ورزد مردم اعتراض نمیکنند و به جرأت میتوان گفت که گذشته از
اعتراض نمیکنند و به جرأت میتوان گفت که گذشته از نتایج منفی حاصله از گزارشات نادرست ٬اـگر
خطری متوجه ثبات وامنیت ـکویت باشد آن خطر ازسوی مطبوعات و رسانههای گروهی وتحت حمایت
مائسترون
آنها نیست.

ـکویت )13  (2

سند شماره )(35

طبقهبندی :سری
تاریخ 28 :خرداد ماه 1358
به :وزارت امور خارجه در واشنگتن دی  -سی
از :سفارت آمریکا در ـکویت
موضوع :روابط بین اعراب و ایران
 1ـ )خیلی محرمانه( خالصه :انتقاد خصمانه روزنامههای کویتی علیه ایران آغاز شده است ٬لیکن
ـکویت از اتفاق ناـگواری که برای بحرین رخ داد عبرت نگرفته و با بیاعتنایی به آن مینگرد .در ـکویت این
اندیشه که خمینی در حال از دست دادن حمایت تودهها در ایران است ٬شدت گرفته است) .پایان خالصه(
 2ـ)طبقهبندی نشده( االنباء ٬روزنامه کویتی در  14ژوئن در سرمقاله خود با اشاره به خمینی ”باامید“
فراوان گفته است که عملیاتی که در مرز بین ایران و عراق انجام میشود از ”حمایت مردی که از قلب عراق
برای آزادسازی کشور خود مبارزه را آغاز کرد ٬برخوردار نیست “.و همان روز روزنامه القبس اظهار
داشت که از نظر اعراب اوضاع بین تهران و بغداد نگرانکننده میباشد و از انقالب ایران خواست که در
”روش خود تصحیح وتغییری پدید آورد“ .به دنبال گزارشهای رسیده پیرامون این مطلب که آیتاهللایرانی
صادق روحانی ٬بحرین را ”استان چهاردهم“ ایران اعالم کرده بود ٬روزنامه االنباء در  16آوریل استفاده
از کلمه خصومتبرانگیز ”عربستان“ را آغاز کرد و گفت حتی پس از رفتن شاه هم روحیه ”حرص و ایجاد
وحشت نژادی“ در خلیج پایان نپذیرفته است ٬االنباء گفت اـگر ایران به ادعاهای خود درباره بحرین ادامه
دهد ٬کشورهای عربی مجبور خواهند شد قراردادهای قدیمی را که طبق آن ایران ضمیمه ”عربستان“
است پیش بکشند.
 3ـ )خیلی محرمانه( زمانی که خواسته شد تا این سرمقالهها در مورد روابط ایران و عرب به وسیله
دولت ـکویت تحت کنترل درآیند ٬مشاورحقوقی وزارت امور خارجه ـکویت طارق رازوقی گفت که بخش
اعظم این مطالب از روزنامههای عراق اقتباس شده است .وی گفت که ـکویت از عامل کنترل و نظارت
استفاده میکند ٬وزارت امور خارجه نیز سرمقاله منتشرهاالبناء در  16ژوئن را تأیید کرده بود ٬و به گفته
رازوقی ٬حتی از استفاده از کلمه تهاجمی ”عربستان“ نیز ممانعت به عمل نیاورده بود .لیکـن وی از
روزنامههای کویتی خواسته بود که بیش از این ادعای ایران در قبال بحرین را دنبال نکنند.
 4ـ )خیلی محرمانه( رازوقی گفت وزیر امور خارجه ـکویت صباحاالحمد در  16ژوئن با امیر بحرین
تلفنی صحبت میکرد و به دنبال بیانات آیتاهلل روحانی ٬امیر ـکویت تصمیم گرفته بود از تعطیالت خود
چشمپوشی نموده و به منامه بازگردد .به گفته رازوقی ٬صباحاالحمد به عموزاده خود گفته بود که خودش
را ناراحت نکند ٬و از طرف سفیر تازه وارد ایران به ـکویت دکتر علی شمس اردکانی به وی اطمینانهایی داد.
 5ـ )خیلی محرمانه( اینگونه اطمینانها در همان روز ) 16ژوئن( در یک کنفرانس مطبوعاتی از طرف
سفیر ایران اردکانی تحقق یافت .وی گفت روحانی یکی ازشهروندان عراق است و هر چه بخواهدمیتواند
بگوید ٬لیکن نظریات وی به هیچوجه نشانگر عقاید و نقطهنظرهای دولت انقالبی نیست .طبق اظهارات
اردکانی سیاستها و عکسالعملهای رسمی ایران فقط توسط وزارت امور خارجه ایران ٬نخستوزیر این
ـکشور و شورای انقالب پیریزی و طراحی میگردد .رازوقی گفت تا موقعی که این سه عنصر با یکدیگر
توافق داشته باشند که البته همیشه اینطور نیست ٬اینگونه بیانات بسیار مثمرثمر خواهد بـود .سـفیر
اردکانی اعالم داشت که ارتش ایران در مرز ایران و عراق به حال آمادهباش در نیامده است .و هنگامی که
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ازوی درباره سه جزیره عربی که از سال  1971تحت اشغال ایران بوده است سؤال شده ٬وی گفت که دولت
متبوع وی بیشتر نگران پایگاههای خارجی مستقر در کشورهای عربی است که حرکات ”سربازان عربی“
را زیر نظر دارند .اردکانی در پایان گفت ایران بر آن است تا بر اساس اخوت اسالمی با کشورهای منطقه
رابطه برقرار کند.
 6ـ )سری( رازوقی در مورد روابط ایران و عراق گفت ٬اـگر عراق مطمئن نبود که خمینی در حال از
دست دادن حمایت تودههاست ٬اینطور در مطبوعات خود به حمله علیه ایران ادامه نمیداد .رازوقی
اضافه کرد که در ـکویت بسیاری معتقدند که خمینی دیگر از حمایت ”تودههای مردمی“ که در زمستان
ـگذشته به تظاهرات میپرداختند برخوردار نمیباشد .وی گفت که ـکویت شاهد ازدیاد پناهندگان ایرانی
است و همانطور که در مرجع ب گفته شد ٬مقامات ـکویت با کمبود پرسنل گارد ساحلی و سواحل باز
روبهروهستند .وی گفت ”ما صدها نفر را باز پس میفرستیم ٬لیکن تعداد بیشتری بازمیگردند“ .وی گفت
چند هفته قبل کاردار ایران به نام گل شریفی از ـکویت خواسته بود که نام فراریان ایرانی را در اختیار وی
بگذارد ٬لیکن رازوقی به این بهانه که آنها فهرست اسامی را نگاه نمیدارند از دادن نامها به وی امتناع
ورزید .زمانی که مقام سیاسی از وی سؤال کرد که آیا ـکویت نگران آن است که ممکن است این پناهندگان
ایرانی از ـکویت به عنوان پایگاهی علیه رژیم تهران استفاده کرده خطری علیه ثبات ـکویت به وجود آورند٬
وی گفت این امکان نیز وجود دارد ٬ولی به گفته وی بیشتر پناهندگان به دالیل اقتصادی به اینجا آمدهاند٬
آنها کار میخواهند ٬فقط همین.
 7ـ )طبقهبندی نشده( سفیر اردکانی در کنفرانس مطبوعاتی خود به حمله علیه آمریکا پرداخت .وی
ـگفت که اسنادی در مورد همه افرادایرانی مقیم در ـکویت که ”به وسیله شاه“ به عنوان اعضای شبکه ساواـک
از سفارت ایران در ـکویت عمل میکنند در دست دارد ٬لیکن تصمیم گرفتهاند که نام آنها را فاش نسازند
مگر اینکه زیاده از حد پیش بروند مانند ”سناتور جاویتس“ که علیه ایـران چـنگ و دنـدان نشـان
مائسترون
میدهد.
سند شماره )(36

خیلی محرمانه
تاریخ 29 :خرداد 1358
به :وزارت امور خارجه در واشنگتن دی  -سی با اولویت
از :سفارت آمریکا در ـکویت
موضوع :وزیر نفت ـکویت امکان کاهش تولید در سال  1980را مطرح مینماید.
 1ـ )تمام متن خیلی محرمانه است(
2ـ در مذاـکرات مقدماتی اخیر برای تجدید قرارداد خرید پنجساله نفت خلیج علی خلیفهالصباح وزیر
نفت ـکویت اعالم نمود که ـکویت در نظرداردسقف تولید شرکت نفت کویت را در سال 1980از 2میلیون به
 1/5میلیون بشکه در روز کاهش دهد ٬وی اعالم کرد که قیمتهای باالی نفت سبب شده است که دولت
ـکویت نیاز کمتری به این عوارض داشته باشد .وی گفت به دنبال افزایش قیمتها در سالهای  74و  73باید
ـکاری کرد که این افزایش قیمتها سبب به وجود آمدن تورم نشود .در برابر نمایندگان به حرکت مثل نیروی
همین نقطه نظرها را بیان کرد گویا هدف از بیانات وزیر مبنی بر کاهش تولید این است که شرکتهای ـگلف٬
بریتیش پترولیوم و شل در آینده با کاهش برداشت مخالفتی نشان ندهند .مجموع کل تولید که بالغ بر
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 1/45میلیون بشکه در روز است سبب خواهد شد که ـکویت نتواند سقف تولید شرکت نفت کویت را خیلی
ـکمتر از سطح  2میلیون بشکه در روز کاهش دهد .در صورتی که شرکتها در این مورد سؤال کردند آمریکا
باید در مقابل اقدامات ـکویت در جهت کاهش برداشت شرکتهای مهم نفتی مقاومت نماید تا قراردادها به
قوت خود باقی بمانند).پایان خالصه(.
 3ـ زمینه قبلی :شرکت نفت ـگلف و شرکت نفت بریتیش پترولیوم که صاحبان اصلی پیشین تولیدکننده
اصلی نفت ـکویت یعنی شرکت نفت ـکویت میباشند ٬با ـکویت قراردادهای پنجساله عظیم تولیدی بسته
بودند )ـکه اساس تولید هر یک به ترتیب  2میلیون بشکه و  450/000بشکه در روز بوده است( اـکنون به
ـکویت آمدهاند تا به تجدید قراردادهای خود که در  31مارس  1980پایان مییابد ٬بپردازند.
نمایندگان گلف در حال حاضر برای آغاز مذاـکرات مقدماتی پیرامون قراردادهای خود در ـکویت به سر
میبرند .نماینده گلف در این منطقه یعنی سیدنی اندرسون )حفاظت شود( در مورد گفتگوهای ـگلف در 17
ژوئن اطالعاتی در اختیار سفیر قرار داد.
 4ـ امکان کاهش تولید در سال  :1980شیخ علی خلیفه الصباح در مذاـکرات خود با نمایندگان گلف
ـگفت ”بهتر است“ که تولید ”عادی“ نفت به وسیله شرکت نفت ـکویت که با سقف  2میلیون بشکه در روز
ادامه داشت )به خاطر اوضاع غیرعادی در سال  1979به سطح  2/2میلیون بشکه در روز رسیده بود( به
 1/5میلیون بشکه در روز تقلیل یابد .تولید  2میلیون بشکه در روز با افزایش قیمتهای اخیر عوارض بیش
از حدی را تولید نموده است .وزیر گفت نتیجه این مقدار عوارض ممکن است تکرار رویداد  74ـ 1973
باشد که در نتیجه آن چنان تورمی در ـکویت به وجود آمد که بیشتر مردم از این کشور مهاجرت نمودند.
بنابراین راه حل منطقی برای جلوگیری از این پیشامد کاهش تولید و عوارض اضافی است.
 5ـ اندرسون اظهار میدارد که دولت ـکویت در  31مارس  1980یعنی زمانی که قراردادهای دو تولید
ـکننده بزرگ نفت ـکویت یعنی ـگلف وبریتیش پترولیوم پایان مییابد به کاهش تولیدمبادرت خواهدورزید.
با وضع کنونی بازار نفت ٬ـگلف مایل است که به جای کاستن تولید به افزایش آن بپردازد .وزارت نفت از
ـگلف خواسته است که نشان دهد که در چه بخش از نظام خود مایل است عرضه نفت را حفظ نماید .این
وزارتخانه نخواهد توانست با قراردادهای شل ٬ـگلف و بریتیش پترولیوم برای عرضه نفت و فروش آن به
طرف ثالث موافقت نماید .ـگلف ٬شل و بریتیش پترولیوم احتماًال پاسخ خواهند داد که مشتریان کنونی به
بیش از نفتی که در حال حاضر تولید میشود ٬احتیاج دارند .معذالک اندرسون معتقد است که وزارت نفت
در نظر دارد قرارداد جدیدی با گلف منعقد سازد که بر اساس آن پایه تولید از  500/000بشکه بـه
 400/000بشکه در روز کاهش یابد .لیکن گلف با این کار ـکویت مخالفت خواهد کرد چون قراردادهای
ـکنونی حاـکی از آن است که تجدید قرارداد باید با حداقل تولید  400/000بشکه در روز انجام گردد .و با
این سطح تولید حداقل وی مایل است که مانند شرکت شل که یکی از صاحبان اصلی شرکت نفت کویت
نیست و با یک قرارداد سه ساله در اـکتبر  1978حداـکثر  405000بشکه تولید میکند به طور مساوی
رفتار شود.
 6ـ با یادآور شدن پایه قرارداد ـگلف شل و بریتیش پترولیوم که بالغ بر  1/3میلیون بشکه در روز
میگرددسفیر سؤال کرد که ـکویت چگونه میخواهدتولید را به 1/5میلیون بشکه در روز کاهش دهد و در
عین حال نفت خام کافی برای برآورد نیاز داخلی و پاالیشگاهها تولید نماید و نیز گاز کـافی بـرای
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ـکارخانههای گاز سوز و نیاز برق تأمین نماید .اندرسون پاسخ داد که تمام کارخانههای کنونی طوری
ساخته شدهاند که از نفت و گاز به عنوان سوخت استفاده نمایند.وزیر نیز پاسخ داده بود که درصورت لزوم
ـکویت یک و یا یک و نیمی از کارخانههای خود را مورد بهرهبرداری قرار خواهد داد تا نیاز به گاز و نفت
تولیدی کمتری باشد .با این وصف برای برآورده ساختن نیاز داخلی حدود  400/000ـ 300/000
بشکه نفت در روز الزم است .و این به معنی این است که شرکت نفت کویت باید حدود  1/6تا  1/7میلیون
بشکه در روز تولید نماید.
 7ـ نماینده محلی شل )حفاظت شود( نیز تأیید نمود که وزیر نفت در گفتگو با رئیس بازار شل از 1/5
میلیون بشکه در روز صحبت میکرده است.
 8ـاظهارنظر :حرکت توأم با قدرت خلیفه و مطرح نمودن کاهش تولید به میزان  1/5میلیون بشکه در
روز توسط ـگلف نشان دهنده اولین مانع در راه مذاـکرات مقدماتی است .شل تا اـکتبر  1981مجبور است به
حداـکثر تولید خود یعنی  405/000بشکه در روز ادامه دهد .پس از ملی شدن شرکتهای گلف و بریتیش
پترولیوم در سال  1975به آنها قراردادهای تولیدی پنجساله قابل تجدید اعطاء شد تا قدری از خسارات
وارده بر آنها جبران گردد .آنها میتوانند با مطرح ساختن حداقل تولید برای تداوم قراردادها و دیگر اینکه
به آنها نباید کمتر از شل نفت داده شود در برابر آن مقاومت نمایند .و این به این معنی خواهد بود که این سه
شرکت بزرگ نفتی حدود  1/2میلیون بشکه در روز تولیدخواهند نمود )در صورتی که قراردادهای کنونی
تجدید میگردید سه شرکت در مجموع  1/45میلیون بشکه در روز تولید میکردند( .و در صورتی که نیاز
داخلی و نیاز پاالیشگاهها و تولید انرژی را نیز که معادل  400/000ـ  300/000بشکه در روز است نیز
در نظر بگیریم و فرض کنیم که تنها مشتریان ـکویت این سه شرکت باشند ٬حداقل تولید  1/6میلیون بشکه
در روزخواهدبود .درواقع ـکویت با  10شرکت دیگر بجز شل٬بریتیش پترولیوم و ـگلف قراردادهایی منعقد
ساخته است و احتماًال مایل است انتقال مستقیم نفت به کشورهای کمتر توسعه یافته را ادامه دهد ٬این
قراردادها و قراردادهای مستقیم آتی باعث خواهد شد که شرکت نفت کویت حدود  2میلیون بشکه در روز
تولید داشته باشد مگر اینکه سطح تولید سه شرکت بزرگ نفتی به  400/000بشکه تقلیل یابد.
 9ـ گلف مایل نیست که در حال حاضر در مورد مذاـکرات پافشاری چندانی بشود و میخواهد تا بهار
آینده که دید بهتری از نفت جهان به دست میآید ٬منتظر بماند .ما معتقدیم که وزارت امور خارجه باید
آماده حمایت از شرکت ـگلف باشد ٬البته نه تنها به این دلیل که این شرکت آمریکایی است ٬بلکه به این دلیل
ـکه سطح تولید مطرح شده در قراردادهای پنجساله این سه شرکت مانع از آن است که ـکویت بتواند سطح
مائسترون
تولید شرکت نفت کویت را به  1/5میلیون بشکه کاهش دهد.
سند شماره )(37

طبقهبندی :سری
تاریخ 30 :خرداد ماه 1358
به :وزارت امور خارجه  -واشنگتن دی ـ سی
از :سفارت آمریکا در ـکویت
موضوع) :خیلی محرمانه( جناح مخالف حکومت ـکویت علنی میشود:
حکومت ـکویت محدودیتهایی را تعیین میکند
)خیلی محرمانه( خالصه” :یادداشتی“ به امضاء  31نفر از قانون گذاران اسبق ـکویت ماه گذشته به
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ولیعهد ـکویت ارائه شده که در آن نتیجه گرفته شده که اعاده زندگی پارلمانی در ـکویت امری قانونی و
ضروری است در این یادداشت بسیاری از نکات انتقادآمیز مطروحه در رساله منتشره در ماه سپتامبر
 1976که بالفاصله پس از آن امیر ـکویت آخرین مجلس شورای ملی ـکویت را در سال  1976منحل نمود٬
دیده میشود .حکومت ـکویت در مقابل انتشار این دو سند سیاسی عکسالعملهای کامًال متفاوتی نشان
داده است.یادداشت ماه گذشته از سوی ولیعهد به نویسندگان آن ٬عودت داده شد به این علت که لحن سند
خشونتآمیز بوده ونمیتواند قابل قبول واقع گردد .دو سال قبل با سازمانهایی که بر این سند صحه گذارده
بودند برخوردشدیدی شد .پخش این یادداشت و واـکنش مالیم دولت در برابر آن نشان میدهد که زندگی
سیاسی در ـکویت برای مخالفان قدیمی گشوده میشود هرچند که توقیف هفتهنامههای الطلیعه و الهدف
نشان میدهد که حکومت ـکویت هنوز حاضر نیست اجازه دهد سیاست رفتار آزادانهای که قبل از منحل
شدن مجلس شورای ملی ـکویت در اوت  1976وجود داشت به حالت اول باز گردد) .پایان خالصه(.
)سری( یک یادداشت امضاء شده :یک ”یادداشت“ مبنی بر تقاضای اعاده مجدد مجمع ملی ـکویت در
اوائل ماه گذشته به شیخ سعد عبداهلل الصباح ولیعهد و نخستوزیر ـکویت تسلیم شد .این یادداشت از سوی
 31نفر از اعضای سابق مجلس شورای ملی و مجلس مؤسسان این کشور که بسیاری از آنها اعضاء
مخالفان دست چپی و گروههای ملیگرا در مجمع ملی قبلی بودند ٬امضاء شده است ولی حداقل نیمی از
آنها نشان دادهاند که هنگامی که بر سرکار بودند از نمایندگان هواخواه دولت بشمار میرفتند ٬مأمور
سیاسی سفارت ما از یکی از امضاءکنندگان این سند نسخهای از آن را به دست آورد که در گزارش قبلی به
عنوان یک ”عریضه“ توصیف شده بود )مرجع الف(
باوجود این بررسی متن این سند آشکار میسازد که این سندبیشترجنبه تأـکیدی دارد تااینکه لحن دعوت
داشته باشد.
)خیلی محرمانه( شباهت با سند مخالفین در  :1976مضمون این ”یادداشت“ شباهت نزدیکی با
سندی دارد که اندکی پس از آنکه امیر مجلس شورای ملی ـکویت را در ماه اوت  1976به حالت تعلیق در
آورد در ـکویت پخش شده بود .این سند از سوی رهبران چپگرای ملی کنفدراسیون کارگران ـکویت تنظیم
شده و از سوی اعضاء چندین سازمان حرفهای ـکویت بر آن صحه گذارده شده بود.
در هفتههای بعد حکومت ـکویت اقدامات تندی علیه حامیان این سند به عمل آورد و این اقدامات
همراه با توقیف پنج نشریه بود که فعالیتهای مخالفان را تضعیف کرد و بحثهای سیاسی در ـکویت را متوقف
ساخت .رهبران کارگران برای مدت کوتاهی به اتهام لطمه وارد آوردن به امنیت ملی دستگیر شده و از
ترس درباره مسائل ضد و نقیض داخلی ناـگزیر به سکوت شدند.
)ـگزارش  4713ـکویت سال  (76این اوضاع هنوز هم بر ـکویت حاـکم است )ـگزارش ـکویت (2980
حکومت ـکویت در عین حال هیئت مدیره جمعیت معلمان ـکویت )ـگزارش  5056ـکویت در سال  (76و
انجمن روزنامهنگاران )ـگزارش ـکویت  5198سال  (76و ـکانون وکالی دادگستری ـکویت )ـگزارش ـکویت
 5347سال  (76را با استناد به اینکه آنها در پشتیبانی از سند انتقادکننده از تعلیق مجلس شورای ملی از
سوی امیر مشارکت داشتهاند ٬منحل کرد .طبق اظهارنظر حکومت ـکویت یک چنین پشتیبانی نقض کننده
قانونی است که طبق آن ”چنین جمعیتهای حق فعالیتهای سیاسی ندارند“ این قانون در سال  1961به
تصویب رسیده است.
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)خیلی محرمانه( نکات حقوقی مندرج در این یادداشت :که به ولیعهد تسلیم شـد حـاوی هـمان
ایرادهای قانونی نسبت به تعلیق مجلس شورای ملی است که در سند سال  1976گنجانده شده بود یعنی:
الف :ـکویت یک دولت واجد قانون اساسی است که در آن اختیارات ”مقامات عمومی“ از سوی قانون
اساسی محدود شده است و امیر سوگند خورده است که از قانون اساسی پشتیبانی کند.
ب :قانون اساسی تنها در زمان حکومت نظامی )ـکه در سال  1976وضع نشده بود( و بـر طـبق
پیشبینیهای قانونی میتواند به حالت تعلیق در آید.
ج :بایدظرف دو ماه پس از انحالل مجلس شورای ملی انتخاباتی برای تشکیل مجدد آن صورت گیرد.
د :ماده  174قانون اساسی که هنگام انحالل مجلس شورای ملی به حالت تعلیق در آمده بودپیشبینی
میکند که در صورتی که امیر تمایل به اصالح قانون اساسی داشته باشد این اصالحات باید از سوی دو
سوم اعضاء مجلس شورای ملی تصویب شود.
این نکته آخر ظاهرًا اشاره انتقادی به مشورتهای اخیر ولیعهد میباشد که از سوی عبدالعزیز حسین
وزیر مشاور در امور کابینه توصیف شده است .عبدالعزیز حسین توضیح داد که برقراری مجدد مجلس
شورای ملی دربرگیرنده اصالحاتی در بعضی ازقسمتهای قانون اساسی خواهد بود که برای آن یک ”ـکمیته
مؤسسان“ تشکیل خواهد شد تا توصیههای الزم را بنماید.
)ـگزارش  2408ـکویت( .این روند که در فرمان امیر ـکویت درباره تعلیق مجلس شورای ملی پیشبینی
شده در واقع میتواند منجر به تغییراتی در فرایندهای انتخاباتی و ترکیب نمایندگان مجلس شورای ملی
بشود ٬بدون اینکه از سوی این مجلس تصویب شود این چنین اوضاعی در قانون اساسی ـکویت پیشبینی
نشده است.
)خیلی محرمانه( نکات سیاسی دریادداشت :بر طبق پیشبینیهای قانون اساسی نه تنها اعاده مجلس
شورای ملی به نحو قانونی خواسته شده است ٬بلکه این مجلس یکی از”خواستهای عموم مردم است که
چشم امید تودهها بر آن دوخته شده است “.نویسندگان این یادداشت همچنین استدالل مـیکنند کـه
”دموکراسی که به وسیله قانون اساسی ـکویت برقرار شده است اندیشهای نیست که از خارج بر محیط
اسالمی عربی ـکویت تحمیل شده باشد“ بلکه یک تحول عربی مطابق با روحیه مناسبات تاریخی بین
فرمانروا و اشخاص تابع او میباشد و همین امر خلیفههای ”متعصب“ در ایام اولیه ظـهور اسـالم را
راهنمایی میکرده است.
)خیلی محرمانه( یکی از امضاءکنندگان این یادداشت بنام جاسم القیطانی به ما گفت که این فقط یک
جنبه از کاری بوده که به وسیله او و همکارانش درپیشبینی انتخابات ملی در سال آینده به عمل آمده بود.
قیطانی توضیح داد که گروه او با نهایت فعالیت میکوشند تا اشخاص طرف اعتماد خود را در اعضاء هیئت
مدیره جمعیتهای حرفهای ـکویت برای انتخابات مجدد سالیانه قرار دهند .سیاستمداران مخالف دولت
امیدوارند تا بدین وسیله در میان طبقات تحصیل کرده ـکویت رای مسلطی داشته باشند و قیطانی انتظار
دارد که این مخالفین رهبران افکار تودههای بزرگ ”دارای در آمد محدود ـکویت“ باشند که برای افزایش
تعداد کرسیهای مخالف در مجلس شورای ملی ٬آراء آنها باید جلب شود) .آنهایی که بطور منظم علیه
حکومت در مجلس شورای ملی گذشته رأی دادهاند حدود  10کرسی زا  66کرسی این مجلس را در دست
داشتند( این جمعیتهای حرفهای همان جمعیتهایی هستند که هیئتهای مدیره آنها در سال  1976به علت
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فعالیت سیاسی منحل شد )پاراـگراف  4در فوق(
)خیلی محرمانه( در اوائل همین سال این گروه فعال سیاسی به دقت و مخفیانه تحت عنوان ”ـگروه
دموکراتیک“ به انتشار نظریات خود پرداخت )ـکویت  .(692در ماه می این گروه با امضاء یادداشتی که
مورد قبول ولیعهد قرار نگرفت از پرده برون افتاد .الطلیعه تنها نشریه چپگرای ـکویت بدون ذـکر نام ولیعهد
در  15ماه می اظهار داشت که امتناع از پذیرش یادداشت نشان میدهد که دولت مایل نیست نظریات
مختلف را در زمینه آغاز زندگی پارلمانی پذیرا شود و معتقد است که مقامات از فرضیه دموکراسـی
اطالعاتی بسیار محدود دارند.
)خیلی محرمانه( تعلیق انتشارات :فعالیتهای سیاسی جناح مخالف بدون عکسالعمل دولت ادامه
داشت تااینکه در اواسط ژوئن الطلیعه به اتهام سرپیچی از قانون انتشاراتی به مدت سه ماه به حالت تعلیق
در آمد و هفتهنامه الهدف نیز به مدت یک ماه معلق گردید .دلیل عمده ممنوع شدن الطلیعه دو مقالهای بود
ـکه در نشریه  12ژوئن آن به چاپ رسیده و حاـکی از آن بود بازدید ملکه الیزابت و انتخاب مارگارت تاچر
نشانگر موج جدید ”امپریالیسم“ در خلیج میباشد .مقاله دوم که در رابطه با ایجاد یک پل شاهراه بین
عربستان سعودی و بحرین بود ادعا میکرد که سعودیهامیخواهند جای نفوذپیشین ـکویت در بحرین را پر
ـکنند .آنچه که در مورد نشریه  12ژوئن موجبات رنجش خاطر دولت ـکویت را فراهم آورده بود این است
ـکه طبق گفته دومنبع سفارت ٬در آن علنًا دولت ـکویت به خاطراخراج روزنامهنگارفلسطینی عونی صدیق
در ماه گذشته به عنوان مخالف ”وطن پرستان ناسیونالیست“ محکوم گردیده بود .عونی صـدیق کـه
ـگزارشگر یک روزنامه کویتی به نام الوطن بود مقالهای در انتقاد از اتحادیه عربی که در نـظر داشت
جمهوری دموکراتیک خلق یمن را تحریم نماید ٬منتشر ساخته بود .دولت ـکویت در  16ژوئن به هفتهنامه
الهدف یکی از نشریات وابسته الوطن نیز حمله کرد .در  14ژوئن عبداهلل نفیسی )ـکه کتابهایش در اینجا
ممنوعاالنتشار است( به انتقاد پرداخت .مقاالت نفیسی با لحن خصومتبار خواستار سرنگونی ظلم و
ظالمین گردیده است و از بازرگانان کویتی ٬حرص آنها و روحیه غیر سیاسی و غیر اجتماعی آنها بشدت
انتقاد کرده است .بنا به اظهارات یکی از منابع ما در دیوان امیر ٬دولت ـکویت از هفتهها قبل در نظر داشت
اقدامی علیه الطلیعه انجام دهد ٬و مشاور حقوقی وزارت امور خارجه رازوقی نیز به ما گفته است که در
الطلیعه مقاالت بسیاری ظاهر گردید که در ”امور داخلی“ مداخله میکرد) .خیلی محرمانه( اظهارنظر :با
وجود عکسالعمل مالیم دولت در برابر ”یادداشت“ که نشانگر تحمل دولت در رابطه با فعالیت سیاسی
ممنوع در دو سال گذشته است به تعلیق درآمدن الطلیعه والهدف ثابت میکند که دولت ـکویت هنوز آمادگی
آن را ندارد که بتواند بازگشت به زندگی آزاد سیاسی را که در ـکویت قبل از انحالل مجلس شورای ملی در
مائسترون
اوت  1976وجود داشت مجاز بداند.
سند شماره )(38

طبقهبندی :خیلی محرمانه
تاریخ 30 :خرداد ماه 1358
به :وزارت امور خارجه در واشنگتن دی  -سی
از :سفارت آمریکا در ـکویت
موضوع :ارزیابی دوباره سیاسی :کارگران عنصر بر هم زننده ثبات در ـکویت بشمار نمیروند
 1ـ )تمام متن خیلی محرمانه است(.
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 2ـخالصه .آنچه در ذیل آمده نشان میدهد که کارگران خطری جدی علیه ثبات دولت ـکویت به شمار
نمیروند .دولت ـکویت فعالیتهای کارگران سازمان یافته را که رهبریشان کامًال کویتی است زیر نظردارد و
همیشه توانسته است به سرعت فعالیتهای اتحادیه را که در حال خارج شدن از محدوده کنترل بوده ٬تحت
ـکنترل درآورد .این کشور به رهبران کارگری اجازه میدهد که از کلمات چپگرایانه استفاده کنند البته تا
جائی که هدف آنها مسائل موجود در خارج از ـکویت باشد .کارگران دیگر ـکویت ٬که اـکثرًا غیر کویتی
هستند ٬آنقدر متفرق و سازمان نیافته هستند که نمیتوانند خطری علیه دولت به حساب آیند .کارگران
ـکویتی که در دولت متمرکزهستندازحقوق و مزایای چشمگیری که دریافت میدارند و کار کمی که باید در
ازاء آن انجام دهند ٬راضی هستند .کارگران ناراضی خارجی نیز میدانند که حقوق آنها در ـکویت بیشتر از
هر جای دیگر است و نیزمیدانند که اـگر مشکلی به وجود بیاورند ٬خیلی زود اخراج خواهندگردید .با این
مقدار تعادل ٬صحنه کارگری ـکویت باید آرام باقی بماند .در صورتی که یکی از اتحادیهها و یا بخش
عظیمی از کارگران سازمان نیافته خواستهای بیشتر خود را مطرح نمایند ٬دولت ـکویت قادر است آنها را با
درآمد بیشتر بخرد ٬و این عمل یکی از روشهای دیرین ـکویت در حل مشکالت خود بوده است) .پایان
خالصه(.
 3ـ کارگران به عنوان یک خطر جدی در ـکویت :حدود کمتر از  30درصد از نیروی کار 300/000
نفری ـکویت را کارگران کویتیاالصل تشکیل میدهند .با وجود اینکه غیر کویتیها نیز پس از پنج سال
اقامت مداوم در ـکویت میتوانند به عضویت اتحادیهها در آیند ٬لیکن فقط کویتیها حق رأی دادن در
انتخابات اتحادیهای را داشته و تنها همانها میتوانند دفاتر اتحادیهای داشته باشند .در ذیل ما به بحث
پیرامون خطر کارگران سازمان یافته )ـکه عمدتًا کویتی هستند( و کارگران غیر سازمان یافته که اـکثریت آنها
غیر کویتی هستند میپردازیم .گروه دوم مرکب از افرادی است که خود را کارگران موقت و ”میهمان“
ـکویت میدانند و آنهائی که فلسطینی هستند و به عنوان افراد مقیم دائمی در ـکویت به شمار میروند.
 4ـ کارگران سازمان یافته .به استثناء کلوپهای اجتماعی و در مورد فلسطینیها ٬بعضی از گروههای
حرفهای ٬اجتماعات بیگانگان ممنوع اعالم شده است .اتحادیههای کارگری با وجوداینکه حق ندارند در
احقاق حقوق جمعی شرکت جویند ٬ولی از جمله سازمانهایی هستند که در ـکویت میتوانند به عنوان یک
نیروی سیاسی عمل نمایند .اتحادیهها در سه بخش از اقتصاد تشکیل شدهاند که عبارتنداز :دولت ٬بانکها
و صنعت نفت .اتحادیه کارمندان دولتی بوسیله وزارتخانهها ٬اتحادیه کارگران نفتی به وسیله شرکتها و
اتحادیه کارمندان بانک به وسیله یک اتحادیه در برگیرنده پنج بانک از  7بانک تجاری ـکویت سازماندهی
میشوند ٬عضویت در اتحادیهها داوطلبانه است ٬و طبق قوانین ـکویت اعضاء هرگاه که بخواهند میتوانند
از عضویت خود استعفا نمایند.
 5ـ همانطور که در مرجع الف گزارش گردید فعالیت اتحادیهای در ـکویت سالها آرام بوده است .دولت
سخنان چپگرایانه رهبریت کنفدراسیون کارگران ـکویت )هیئت حاـکمه اصلی اتحادیههای کارگری( را تا
زمانی تحمل میکند که کلمات آتشین آنها فقط متوجه وقایع بینالمللی باشد .ظاهرًا دولت و اتحادیهها
توافق کردهاند .این توافق موجب میشود انتقادهای داخلی از بعضی تالشها مثل تالش برای تشکیل مجدد
مجلس شورای ملی و یا توسعه دامنه منافع اجتماعی به نحوی که کارگران غیر کویتی هم برخوردار شوند٬
تقلیل یابند.
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انتقادهای داخلی نباید از حد خود فراتر رود و وقتی هم که فراتر رفت ٬دولت وارد معرکه میشود.
 6ـ باوجود این که اتحادیهها غیرفعال هستند آیامیتوانند درآینده به صورت خطری جلوهـگر شوند؟
با نگاهی به سه اتحادیه میبینیم که این امکان خیلی ضعیف است.
)الف( کارمندان دولتی :به کارمندان دولتی که اـکثریت ) 75درصد( نیروی کاری ـکویت را تشکیل
میدهند٬اخیرًا اضافه دستمزد و امتیازاتی داده شده است ٬در حالی که قسمت اعظم این افزایش پرداخت
به کم درآمدترین کار میرسد )مرجع الف(.
ـکار برای دولت ـکویت چندان سخت و طاقتفرسا نیست .ساعات کار رسمًا از ساعت  7/5صبح تا
 1/5بعد از ظهر ٬است ولی در حقیقت از ساعت  8/5تا  12/5میباشد ٬چون هر کس که بخواهد با
بخشهای دولتی در خارج از این ساعات تماس بگیرد از این واقعیت باخبر میشود .و اـکثر کارمندان نیز
حتی همین مقدار ساعت کاری را به مصرف چای و صحبت کردن با همکاران خود میپردازند .حتی در
زمان فعالیت چشمگیر اتحادیههای کارگری در سالهای  76ـ  1974هم از اتحادیههای کارگری دولتی
خبری نبود .آن طور که از ظواهر امر پیداست این اتحادیه غیر فعالترین اتحادیههاست و همه کارمندان
دولتی نیز عضو آن نمیباشند.
)ب( کارمندان نفتی :اتحادیههای کارگری نفتی که در مهمترین بخش اقتصادی ـکویت به کار مشغول
هستند ٬اولین و فعالترین اتحادیههای تأسیس شده هستند .یکی از تحقیقات اخیر )مرجع ب( نشـان
میدهد که دست از کار کشیدن کارگران نفتی غیر ممکن است و افزایشی که در دستمزدها قرار است پدید
آید تا مدتی آنان را آرام نگاه میدارد.
)پ( کارمندان بانک :سومین و کوچکترین اتحادیه ) 2300عضو( اتحادیه کارمندان بانک است که
توانست در سال  1976میزان حقوق اعضاء خود را باال ببرد .از آن زمان این اتحادیه بسیار آرام بوده است
و یکی از غیر سیاسیترین اتحادیههای کویتی میباشد )به مرجع الف نگاه کنید(.
 7ـ نقطه نظرات باال در مورد کارگران غیر کویتی این بخشها نیز مصداق دارد .طبق قوانین جدید
خدمات مدنی پایه قدیمی تفاوت حقوق بین کویتی و غیرکویتی از میان برداشته شده و یکی از دالیل عمده
نارضایتی کارگران غیر کویتی نیز که بیش از همتاهای کویتی خود کار میکنند از بین رفت .امتیازات
اجتماعی کویتیها خیلی بیشتر از امتیازات غیر کویتیهاست و امتیازات جدید دوباره این وجه تمایز و
تفاوت را به وجود آورده است .و چون امتیاز اجتماعی نوعی منافع رفاهی است و با مهارت و اجرای کار
ربطی ندارد ٬رنجش خاطر روانی دریافت حقوق متفاوت برای کار مشابه در نظر غیر کویتیها نادرست
است )به مرجع الف نگاه کنید(.
 8ـ نیروی کار غیراتحادیهای :طبق آمارگیری سال  ٬1975نیروی کاری ـکویت به طبقات زیرتقسیم
شده است )ارقام روند گردیده است(.
90000
ـکویتی
47500
غیرکویتیها
فلسطینی  /اردنی
37500
مصری
29000
ایرانی
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18000
هندی
16500
سوری
11500
یمنی
11000
پاـکستانی
7000
لبنانی
10500
غیره
210000
مجموع غیر کویتی
300000
مجموع کل
اـگر لحظهای از فلسطینیها بگذریم ٬با نگاهی به کارگران غیر کویتی باید به خاطر داشته باشیم که همه
آنها فقط به این دلیل به ـکویت آمدهاند چون بیش از کشور خودشان میتوانند ٬پول در بیاورند .بسیاری از
آنها که کارگران نیمه متخصص و یا غیر فنی هستند در اینجا مستقر نشدهاند گرچه مدت زیادی در اینجا
برای کار میمانند .و در بسیاری از موارد ٬خانواده این کارگران در وطن خود میمانند و با پولی که توسط
سرپرست آنها از ـکویت برایشان فرستاده میشود ٬زندگی میکنند .پس یک چنین کارگر تنها به دالیل
مادی به ـکویت آمده است و آشوبهای سیاسی به نفع وی نیست .بازار کاری طوری است که کارگر مزاحم
سریعًا اخراج شده جای وی را کارگران دیگر پر میکنند .و این مانعی است مهم بر سر راه فعالیتهای
ـکارگری ٬اـگر نخواهیم اسمی از آشوب سیاسی بیاوریم )مرجع الف را نگاه کنید(.
9ـ کارگران پیمانکار :البته نباید چنین تعبیر کرد که دولت کویت نسبت به عظمت نیروی کار غیر کویتی
خود بیاعتناست .بلکه این دولت پروژههای پیشنهادی جدیدی را در برآورد نیاز خود به نیروی کار
بررسی کرده است و بسیاری از آنها را به این دلیل که سبب وابستگی سنگین آن به نیروی کار بیگانه
میشده رد کرده است .کارگران به وسیله پیمانکاران برای کار کوتاه مدت بر سر پروژههای خاص به این
ـکشور وارد میشوند.افزایش چند صد نفری کارگران ـکره جنوبی به  10/000نفر در ـکویت مثال خوبی در
این زمینه است .افراد کره جنوبی سبب خوشحالی کویتیها شدهاند ٬چون خیلی منظم بوده و عالوه بر آن
ـکارگرانی ارزان قیمت هستند و در زندگی محلی دخالتی نمیکنند چون در اردوهای دور افتاده به سر
میبرند .دیگر کارگرانی که به صورت پیمانی وارد کویت میشوند ٬عبارتند از هندی ٬پاـکستانی ٬و تا حدی
مالزیایی ٬بنگالدشی ٬فیلیپینی .پیمانکار هندی مهم اینجا ٬یعنی پروژه مهندسی هندوستان ٬در سال قبل
مشکل کارگری کوچکی داشت که خیلی سریع به وسیله پلیس سرکوب گردید )مرجع ث( رهبران این
اغتشاش دستگیر و اخراج گردیدند و از آن زمان به بعد دیگر اتفاقی رخ نداد .حتی اـگر آشوب و ناآرامی
جدی هم در میان کارگران پیمانی رخ دهد ٬نمیتواند خطری جدی علیه ثبات دولت ـکویت به شمار آید.
اـکثریت عربی کارگران ـکویت به کارگران آسیایی به دیده تحقیر مینگرند و از شکوههای کارگران آسیایی
حمایت نمیکنند.
 10ـفلسطینیهای مقیم:فلسطینیها حدود یک چهارم جمعیت  1/2میلیونی ـکویت و  15درصد نیروی
ـکار این کشور راتشکیل میدهند و در همه بخشهای زندگی ـکویت موقعیتهای شغلی مهمی دارند .به عنوان
یک گروه ملی فلسطینیهامیتوانندخطری علیه کویتیها بشمار روند .لیکن بحث ما سبب میشود که نتوانیم
پیرامون خطر فلسطینیها صحبت کنیم چون تعداد زیادی از آنها در بخش خصوصی و دولتی شغلهای
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مدیریتی و حرفهای مهمی دارند .جامعه فلسطینی در سطح کاری پراـکنده شده است ٬بنابراین سازماندهی
آنها کار سادهای نیست .و به چند دلیل امکان سازمان یافتن و فعالیت کارگران فلسطینی)از قبیل اعتصاب٬
تظاهرات ٬و غیره( ٬به عنوان یک گروه کاری فلسطینی در مورد مسائل کاری بسیار ضعیف است .جامعه
فلسطینی اصوًال حرکت زیادی در این زمینه نداشته است .عالوه بر ساف ٬سازمانهای فلسطینی محدود به
جوامع حرفهای از قبیل پزشک ٬دندانپزشک ٬وکیل ٬نویسنده( میباشند  .فعالیتهای این گروهها نیز دقیقًا
تحت کنترل دولت قرار داشته و بسیار محدود است .ـکویت که یکی از وام دهندگان مهم به ساف و دیگر
ـگروههای فرعی آن است میل دارد از صلح و آرامش داخلی برخوردار باشد ٬و برخوردار نیزمیشود .یکی
دیگر از عواملی که موجودیت نهضت کارگری فلسطین را از بین میبرد ٬این واقعیت است که آنها در هر
یک از بخشهای اقتصادی یک اقلیت را تشکیل میدهند .و اصوًال عملیاتی به وسیله فلسطینیها در زمینه
ـکاری انجام نگرفته است .و باالخره با وجود تنفر فلسطینیها نسبت به برخورد توام با اولویت با کویتیها
متوجه شدهاند که زندگی در ـکویت بهتر از زندگی محدود در هر جای دیگر است.
 11ـ خالصه اینکه ٬نیروی کار کویتی و غیر کویتی نمیتواند خطری علیه دولت ـکویت به شمار آید.
دولت ـکویت فعالیت سازمانهای کارگری را دقیقًا زیر نظر دارد و در گذشته نیز فعالیتهائی را که خارج از
محدوده طاقت مقامات رسمی بوده است ٬سرکوب نموده .دیپلماتهای اروپای شرقی فعاالنه بر روی
رهبران کارگری ـکویت کار میکردهاند ٬ولی دولت ـکویت نیز از این واقعیت باخبر است چون استفاده از
سخنان چپگرایانه را تا زمانی که متوجه اهداف خارج از ـکویت باشند ٬مجاز میداند .دیگر کارگران
خارجی نیز چون سازمان یافته نیستند خطری جدی علیه دولت به شمار نمیروند .کارگران کویتی که
اـکثرشان کارمند دولت هستند ٬نیز از منافع و امتیازات سخاوتمندانهای برخوردارند و کار کمی انجام
میدهند ٬بنابراین راضی هستند .شکوههای خارجی نیز با در نظر گرفتن این واقعیت که بیش از هر جای
دیگر دستمزد دریافت میدارند و اـگر دردسری فراهم کند اخراج میشوند ٬از بین میرود .بنابراین در
ـکویت صحنه کارگری باید آرام باشد .و در صورتی که یکی از اتحادیهها و یا بخش عظیمی از نیروی کار
مزاحمت فراهم آورد ٬دولت قادر است آنها را خریداری نماید ٬همان طور که در گذشته این کار را انجام
مائسترون
داده است.
سند شماره )(39

طبقهبندی :خیلی محرمانه
تاریخ 19 :تیرماه 1358
به :وزارت امور خارجه در واشنگتن دی  -سی.
از :سفارت آمریکا در ـکویت
موضوع :اصالح قانون اساسی
 1ـ )طبقهبندی نشده( عالوه بر گزارش بیانات ولیعهد و نخستوزیر ـکویت شیخ سعدالعبداهلل الصباح
در رابطه با ضرورت یک استراتژی متحد عربی در مورد صلح خاورمیانه )مرجع الف( و در مورد اهمیت
همکاری کشورهای صنعتی و تولیدکننده نفتی در زمینه کاربرد ”قدرت و تصرف“ )مرجـع ب و ج(٬
مطبوعات محلی آخرین بیانات شیخ سعد را در مورد اصالح قانون اساسی به چاپ رسانیدهاند .وی در
پاسخ به سؤال مربوط به امکان اعاده حیات پارلمانی در ـکویت گفته است ”ما با کمال دقت این مسئله
حیاتی را مورد بررسی قرار داده و با توجه بسیار و بحث و تبادلنظر بسیار در مورد شکل آن تصمیم

اسناد النه جاسوسی آمریکا

 24

خواهیم گرفت .....کمیتهای از متخصصین حقوق و قانون اساسی به زودی تشکیل خواهد شد تا تغییرات
احتمالی راپیشنهاد نماید ٬که به دنبال آن انتخابات جدید و مجلس ملی جدید برگزار خواهد شد “.که البته
این کار تا سال  1359انجام خواهد شد که در سال  1355یعنی هنگام انحالل مجلس نیز همین تاریخ
تعیین و اعالم شده بود.
 2ـ )خیلی محرمانه( اقدامات مربوط به تشکیل کمیته تجدیدنظر قانون اساسی که در فرمان امیر در
زمان انحالل مجلس ملی درسال  1355به آن اشاره شده بود در آن موقع با مخالفت شدید روبهروگردید و
بار دیگر در ماه می گذشته  31قانونگذار پیشین کویتی در یادداشتی به شیخ سعد اطالع دادند که اصالح
قانون اساسی بدون تصویب مجلس ملی امکانپذیر نیست )مرجع د( .به عبارت دیگر قانون اساسی ـکویت
متوسل شدن به کمیته قانون اساسی را پیشبینی نکرده است .عالوه بر این طبق اظهارات راشدالراشد
معاون وزیر امور خارجه )حفاظت شود( درگفتگو باسفیرمائسترون در 5مرداد ماه درصورتی که پارلمان
منتخب تصمیم بگیرد٬پیشنهادات کمیته قانون اساسی را نپذیرد ٬ـکویت دچار آشوب و طغیان خواهد شد.
از نظر الراشد ٬ابتدا باید مجلس ملی انتخاب گردد تا بتواند با بررسی تجدید نظرهای الزم هر گونه شک و
تردید را در مورد مشروعیت آن از میان بردارد.
الراشد اضافه کرد در رابطه با این روش بر خالف روش مشخص شده در فرمان حمایت زیادی نشان داده
شده است.
 3ـ )خیلی محرمانه( اظهارنظر :در گفتگو با مطبوعات شیخ سعد این اصل کلی را نیز اعالم کرده است
ـکه ”ما به آزادی و حس مسئولیت احترام میگذاریم “.در این بیانیه مختصر مشکالتی نشان داده شده است
ـکه دولت ـکویت دراحیاء دوباره زندگی پارلمانی در ـکویت با آن دست به گریبان است .این باور در همه جا
شایع شده که برای آزادی بیان مردم ـکویت شرط اصلی ایجاد دوباره مجلس ملی است ٬تا مبادا حکمرانان
ـکویت نیز مانند شاه متهم به ظلم و جور شوند.
معذالک دولت ـکویت میل ندارد به روزهایی در گذشته برگردد که در آن جناحهای کوچک کویتی
)حدود  10درصد نمایندگان پارلمان( از مجلس به عنوان سکوی ابراز انتقاد علیه دولت پیرامون مسائل
داخلی و بحث و گفتگو پیرامون مسائل درون عربی استفاده میکردند و موجب تحریک احساسات سکنه
عظیم اعراب غیر کویتی این کشور به خصوص فلسطینیها میشدند و یا سبب میشدند که ـکویت با دیگر
ساترلند
ـکشورهای عربی وارد مشاجره و منازعه گردد.
سند شماره )(40

طبقهبندی :محرمانه
تاریخ 25 :تیرماه 1358
به :وزارت امور خارجه در واشنگتن دی  -سی
از :سفارت آمریکا در ـکویت
موضوع :تخلیه اضطراری :تعداد تقریبی تخلیه شوندگان و آمریکاییهای مقیم خارج
آغاز بخش محرمانه
قسمت اول .تعداد تقریبی کسانی که حتمًا باید تخلیه شوند.
37
 1ـ کارمندان وزارت دفاع
)افراد کارمند دائمی و موقت(
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66
40
59
)الف( 2500
100
100
150

 2ـ وابستگان کارمندان وزارت دفاع
 3ـ دیگر کارمندان آمریکایی
 4ـ وابستگان دیگر کارمندان دولت آمریکا
 5ـ افراد آمریکایی مقیم
 6ـ توریستهای آمریکایی فصل سوم
فصل چهارم
"
"
فصل اول
"
"
فصل دوم
"
"
100
و دیگر مسافرین موقت
100
 7ـ دیگر کارمندانی که باید تخلیه شوند )ب(
2902
 8ـ مجموع
)الف( در این واحد نام  1700شهروند آمریکایی مقیم اینجا وجود دارد.
)ب( تعداد تقریبی اعضای بیگانه خانوادههای شهروندان آمریکایی که در بخش خانواده کارمندان امریکا
ـگنجانده نشده است ٬بیست نماینده تجاری کره و وابستگان آنها که در گزارش سال قبل درج گردیده بود
حذف شدهاند .نمایندگی کره به صورت سفارت در آمده و در حال حاضر چند هزار کرهای )اـکثر آنها
ـکارمندان ساختمانی( در ـکویت به سرمیبرند .در صورت لزوم تماس باکرهایها ودیگر نمایندگان درمورد
نقشه تخلیه اضطراری و نحوه آن سفارت آمریکا در ـکویت را راهنمایی نمایید .پایان محرمانه بخش
طبقهبندی نشده.
قسمت دوم ـ آمریکاییان غیر دولتی مقیم خارج
150
الف ـ تاجر
300
ب ـ کارمند )به استثناء معلمین(
0
پ ـ دانش آموزان باالی  17سال
2
ت ـ میسیونرها و روحانیون
1048
ث ـ وابستگان باال
0
ج ـ بازنشستگان و اقوام آنها
1000
چ ـ افراد دیگر )ـکه عبارتند از معلمین ٬همسران و فرزندان خارجی آمریکاییها(
 2500نفر
ح ـ جمع افراد غیر دولتی
ساترلند
پایان بخش طبقهبندی نشده
تاریخ 25 :تیر 1358
از :سفارت آمریکا در ـکویت

سند شماره )(41

طبقهبندی :خیلی محرمانه
به :سفارت آمریکا در تهران

موضوع :گزارش از تهران
در ده ماه گذشته جریان دائمی اخبار و اطالعات در مورد اوضاع ایران برای سفارت آمریکا در ـکویت
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از اهمیت بسیار برخوردار بوده است چون رویدادهای ایران بر ـکویت و خلیج تأثیر بسیاردارد ٬از سفارت
امریکا در تهران خواهشمندیم که در توزیع گزارشهای سیاسی و مطالب مهم دیگر سفارت آمریکا در
ساترلند
ـکویت را نیز شامل فهرست گیرندگان بنمایند.
سند شماره )(42

طبقهبندی :خیلی محرمانه
تاریخ 2 :مرداد ماه 1358
به :وزارت امور خارجه در واشنگتن دی  -سی
از :سفارت آمریکا در ـکویت
موضوع :سفر وزیر امور خارجه ـکویت به ایران
 1ـ )خیلی محرمانه( خالصه :سفر وزیر امور خارجه ـکویت به ایران در تاریخ  22ـ  21ژوئیه ٬که
ـکویتیها مدتها در فکر آن بودند به منظور توسعه روابط ایران و ـکویت و هموار نمودن راه برای ایجاد روابط
بهتر بین دو کشور صورت گرفت .کویتیها قصدنداشتند در این سفر مسائل نفتی را به مباحثه بگذارند ٬لیکن
آماده بودند مشکالت ایران را در زمینه کمبود مواد پاالیشی در زمستان آینده رفع نمایند .مسئله مورد
بحث دیگر تجارت دو جانبه غیر نفتی دوستانه ایران و ـکویت میباشد .یکی از عبارات بیانیه مشترک٬
طبق معمول نیروهای خارج از منطقه را از شرکت در ایجاد ”امنیت“ خلیج مستثنی میسازد و با لحنی
جدید در مورد آزادی دریانوردی در خلیج سخن میگوید ٬مشروط بر آنکه این دریانوردی ”امنیت و
ثبات منطقه را بر هم نزند “.این اولین بازدید ـکویت از ایران در سطح وزارت از زمان انقالب فوریه ایران به
خاطر این انجام شد که نشان داده شود که ـکویت حامی ایرانی غیر چپگرا و با ثبات است) .پایان خالصه(.
 2ـ )طبقهبندی نشده( ترکیب هیئت نمایندگی ـکویت نشانه دست کم گرفته شدن روابط است .شیخ
صباح االحمد معاون نخستوزیر و وزیر امور خارجه در  22ـ  21ژوئیه از تهران بازدید به عمل آورد .سه
تن از مقامات کابینه که اصلیت آنها مربوط به اعراب پارسی جنوب ایران است ٬یعنی وزیر مشاور در
وزارت بازرگانی علی الوزان ٬وزیر مشاور در وزارت نفت عبدالرزاق مالحسین ٬معاون مدیر شرکت ملی
نفت ـکویت عبداهلل القرباسی وی را همراهی میکردند .همچنین شیخ مبارک جابر االحمد سرپرست دفتر
وزارت امور خارجه و فرزند امیر ـکویت و چند تن از مقامات دیگر ـکویت به همراه صباح االحمد وارد این
ـکشور شدند.
 3ـ )خیلی محرمانه( بیانیه مشترک )مرجع الف( بر منافع مشترک و همکاری ”به خصوص در زمینه
فرهنگی ٬اقتصادی ٬و نفتی“ بین دو کشور تأـکید دارد .همان طور که در ذیل تشـریح مـیشود بـرای
همکاریهای نفتی و اقتصادی بین دو کشور دالیلی چند وجود دارد .اشاره به همکاری فرهنگی و اظهار
خوشحالی ـکویت در این بیانیه از موفقیت انقالب اسالمی نشانگر حمایت ـکویت از دولت اسالمی کنونی
)هر چه هست( ایران میباشد .با وجود اینکه بسیاری از کویتیها به نظام چند رهبری حکومت ایـران
مشکوک بوده و فکر نمیکنند که آیتاهللها توان حکومت داشته باشند ٬ولی مایل نیستند سقوط دولت
ـکنونی ایران را مشاهده نمایند ٬چون اـکثر کویتیها مطمئن هستند که جانشین این دولت یا چپگرا و یا بدتر
خواهد بود .بقیه بیانیه و نیز عبارت مربوط به فلسطینیهاحاوی همان لحنی است که در بیانیههای ـکویت به
چشم میخورد .عبارت مربوط به ”عدم مداخله در امور داخلی دیگران“ نیز از منشور سازمان ملل گرفته
شده است ٬لیکن برای ـکویت مفید خواهد بود ٬چون میتواند از آن به عنوان وسیلهای برای اطـمینان
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بخشیدن به بحرین در مورد مقاصد ایران بهرهبرداری نماید.
 4ـ )خیلی محرمانه( نفت .هنگامی که کاردار در مورد حضور مقامات بخش نفتی در هیئت نمایندگی
سؤال نمود ٬وزیر نفت ـکویت علی خلیفه الصباح گفت که ـکویت فعًال در نظر نداشت پیرامون سیاستهای
نفتی و مسائل مربوط به اوپک گفتگو نماید.
با اشاره به مشکالت فنی که بازده محصوالت پاالیشگاهی ایران را محدود ساخته احتماًال میزان نفت
حرارتی ایران را نیز پایین خواهد آورد و در صورتی که این مشکالت شدیدتر شود ٬علی خلیفه گفته است
ـکه ـکویت حاضر است در صورت لزوم قدری از این مشکالت را حل نماید.
علی خلیفه گفت که ـکویت چند ماه قبل پس از به قدرت رسیدن خمینی اعالم آمادگی کرد که حاضر
است از نظر فنی به ایران کمک نماید تا تولید نفت آن از سر گرفته شود .و چون میدانست که ایرانیها از کار
ـکردن با افراد فنی غربی ناراحت هستند ٬اعالم کرد که حاضر است تعدادی از افراد فنی عربی خود را به
آنجا روانه سازد و در عوض تکنیسینهای غربی را در ـکویت به جای آنها به کار گیرد.
 5ـ )خیلی محرمانه( تجارت .در گفتگو با معاون نمایندگی پیرامون سفر وزیر امور خارجه در 22
ژوئیه ٬طارق رازوقی مشاور حقوقی وزارت خارجه گفت که از ماه فوریه روابط بین ایران و ـکویت محدود
شده بود و وزیر امور خارجه فکر میکرد ٬که زمان آن رسیده است که به ”ایرانیها و دولتشان“ فرصتی داده
شود تا به گسترش روابط با ـکویت بپردازند و الصباح االحمد در بیانیه ورودی روز قبل خود به تهران به این
مسئله اشاره کرده بود .رازوقی گفت که کمی بعد از انقالب ایران ٬ـگلشریفی کاردار ایران در ـکویت از
رازوقی خواست که از دولت ـکویت تقاضا نماید که یکی از کارگران ایرانی را که به جرم توزیع اعالمیههای
ضد شاهی اخراج کرده بود دوباره بپذیرد ٬وزیر کشور اظهار داشته بود که درست نیست مردی را که سابقه
ایجاد دردسر داشته است بپذیرند ٬لیکن رازوقی این مطلب را با وزیر امور خارجه مطرح نمود و گفت که
این کارگر مسئله را به گوش خمینی رسانده است و او نیز شخصًا خواسته است که وی به ـکویت بازگردد٬
وزیر امور خارجه تصمیم وزیر کشور را نادیده گرفت و اجازه مراجعت کارگر ایرانی به ـکویت را صادر
نمود .در هفتههای بعدی ٬با ظاهر شدن مسائل دوجانبه ـ ـ رازوقی درباره مهاجرت غیر قانونی ایرانیها به
ـکویت و بدهیهای بیش از حد ایران در رابطه با صادرات بازرگانی ـکویت ـ ـ ـگلشریفی و رازوقی کانالی ـ
برای حل این مسائل گردیدند.
 6ـ )خیلی محرمانه( رازوقی خاطرنشان ساخت که ایران پس از عربستان سعودی مهمترین خریدار
صادرات غیر نفتی )یعنی صادرات دوم( ـکویت میباشد )بالغ بر  80میلیون دالر در سال  (1976و
برقراری آرام دوباره و دوجانبه روابط بازرگانی به نفع هر دو کشور است .حدود شش هفته قبل رازوقی
پیشنهاد کرد که به همراه یک هیئت فنی برای حل این مسائل رهسپار ایران شود ٬لیکن وزیر امور خارجه
ـگفته بود که مایل است خودش این مأموریت را انجام دهد .و رازوقی گفت ـکویت مایل است که ثبات ایران
بیشتر شود و این بازدید برای نشان دادن حمایت جدی از این مسئله در سـطح وزرا انـجام گـردید٬
رویدادهای  6هفته گذشته با رفتن الصباح االحمد به ایران تداخل یافته است .تیره شدن روابط ایران و
عراق )ـکه ـکویت مایل نیست مستقیمًا در آن مداخله نماید( ٬باعث شده است که بیانات انتقادآمیز وتندی از
دو طرف ظاهر گردد و معلوم نیست که آیا امیر ـکویت نیز به ایران سفر خواهد کرد یا نه )مرجع ب( که این
موضوع نیز در این تأخیر سهیم بوده است.
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 7ـ )خیلی محرمانه( امنیت خلیج سر و صدایی که در مورد اخطار اخیر وزارت امور خارجه )امریکاـ
م( در مورداحتمال خرابکاری در کشتیهای در حال آمد و شد از تنگه هرمز به راه افتاده است ٬و نیز حضور
نیروی دریایی فرانسه و آمریکا در حوزه خلیج )مرجع پ( عمل میکنند و غیبت یک لحن تند و یا حتی
تذکری درباره این حضور دریایی و یا تشویق گسترش ”پایگاههای نظامی آمریکا“ بیانیه را در مورد
امنیت خلیج )مرجع الف( چندان مضر و برهم زننده آسایش نشان نمیدهد ٬البته حتی یک عنصر میمون و
جدید در آن به چشم نمیخورد .از نظر کویتیها فرمولبندی موجود یعنی امنیت خلیج ”مسئولیت منحصر به
فرد کشورهای خلیج است“ و ”مداخله در امور داخلی کشورهای خلیج ممنوع اعالم شده است“ تغییری
نیافته است .لیکن عبارت جدید همکاری دوجانبه برای تأمین امنیت آزادی دریانوردی در خلیج تا جایی
ـکه این دریانوردی امنیت و ثبات منطقه را به خطرنیندازد ”در بیانیههای پیشین ـکویت به چشم نمیخورد و
نشان بیگناهی نیزنمیتواند باشد .در این رابطه توجه را به گزارشهایی که دو سال قبل )مرجعهای ت و ث(
جلب میکنیم که )الف( کشورهای عربی در نظر داشتند فرضیه دریای بسته را در مورد خلیج فارس مورد
مطالعه قرار دهند ٬مشروط بر آنکه کشتیهای جنگی قبل از ورود مقامات مربوطه را مطلع سازند و یا این
ورود آنها به دعوت یکی از کشورهای منطقه صورت گرفته باشد )ب( ولی در آن زمان ـکویت سعی داشت
پای خود را به این موضوع نکشاند .تا جایی که میدانیم به علت مخالفت آمریکا این فرضیه مسکوت مانده
بود ٬لیکن حاال که نیروی دریایی ایران از همپیمانان ما در برقراری امنیت خلیج به شمار نمیرود ٬احتماًال
با حمایت مشترک اعراب و ایران مسئله دوباره مطرح خواهد گردید.
 8ـ )خیلی محرمانه( اظهار نظر :ـکویت در وضعی نیست که بتواند تمام اختالفات موجود بین اعراب و
ایران را از میان بردارد ٬و رازوقی گفته است که ـکویت تمایلی به میانجیگری در روابط ایران و عراق ندارد
)مرجع ث( .معذالک ٬کاهش تشنج در خلیج به نفع ایران است .از نظرکویتیها ٬دولت کنونی ایران خیلی بهتر
از بسیاری از دولتهای چپگراست .به همین دلیل است ـکویت روابط خود با دولت کنونی ایران را گسترش
بخشد .و این کارها حس اعتماد و دلگرمی بحرینیها را نیز در رابطه با کارهای ایرانیها باال میبرد .در
رابطه با بیانات عمومی صباح االحمد در تهران که ”خطر آمریکا را“ در اشغال حوزههای نفتی منطقه
محکوم کرده بود و به عنوان تیتر اول روزنامهها منتشر گردید باید گفت که هرگاه گزارشگری از وی
بخواهد در مورد ”نیروی عکس العمل سریع  110/000نفری“ اظهار نظر نماید وی همچنین جواب را
میدهد واز بیانات دیگروی که نشانگر خط و سیاست ـکویت میباشد این بود که دفاع از ـکویت ”بر اساس
تقویت جبهه داخلی انجام میشود نه بر اساس نظام دفاعی عظیمی“ که در برگیرنده سالحهای پیچیده
ساترلند
بسیار باشد و همه این گفتهها احتماًال در گوش ایرانیها و کویتیها باقی مانده است.
سند شماره )(43

طبقهبندی :خیلی محرمانه
تاریخ 2 :مرداد ماه 1358
به :وزارت امور خارجه در واشنگتن دی  -سی ٬با اولویت
از :سفارت آمریکا در ـکویت
موضوع :وزیر نفت ـکویت به گفتگو پیرامون برنامه انرژی رئیسجمهور ٬تولید نفت ـکویت ٬سیاست
فروش نفت و ظرفیت تولیدی ـکویت میپردازد
 1ـ )تمام متن خیلی محرمانه است(.
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 2ـ خالصه :وزیر نفت ـکویت شیخ علی الصباح در بررسی کلی امور با کاردار و مقام اقتصادی در 22
ژوئیه از بیانات رئیسجمهور در زمینه انرژی استقبال کرد وی اظهار داشت که فکر نمیکند به این ترتیب
بتوان به اهداف دراز مدت مهمی دست یافت .وی پیشبینی میکند که عرضه و تقاضا در سال  1980به
پایداری و ثبات آن در سال  1979نخواهد بود و به همین دلیل ـکویت ممکن است مجبور شود تولید را به
میزان  1/5تا  1/6میلیون بشکه در روز کاهش دهد .لیکن در صورتی که عرضه و تقاضا در سال 1980
هم تناسب کنونی را داشته باشد ـکویت به کاهش تولید خود مبادرت نخواهد ورزید .وزیر اعتراف کرد که
ـکویت مقداری از نفت خام خود را در بازار سیاه میفروشد ٬لیکن به نظر وی به جای بازار سیاه ٬عدم
موازنه عرضه و تقاضا ٬مسبب و دلیل باال رفتن قیمتهاست و اـگر این موازنه برقرار شود بازار سیاه نیز به
خودی خود از بین خواهد رفت .ـکویت با افزایش تولید به سطح  3میلیون بشکه در روز )برای آزمایش
ـکارخانه گاز مایع نفتی( منافع چندانی به دست نخواهد آورد ٬چون حداـکثر ظرفیت تولیدی ”نفت ـکویت“
)به استثناءمنطقه تولیدی جدا شده( فقط  2/25میلیون بشکه در روزاست .و چون کشور در حال حاضر به
همین میزان تولید میکند ٬وزیر معتقد است که ظرفیت تولیدی ـکویت همین است و بس) .پایان خالصه(.
 3ـ کاردار به همراه مقام اقتصادی در حال عزیمت به آمریکا ٬باـک در ساعت  8بعد از ظهر روز 22
ژوئیه با وزیر نفت ـکویت شیخ علی خلیفه الصباح برای توجیه وی در مورد بیانیه رئیسجمهور در زمینه
انرژی )مرجع الف( مالقات نمودند.
ـکاردار از افزایش قیمت نفت اوپک اظهار تأسف کرد ٬لیکن اضافه کرد که ما ازاینکه حسین سخنگوی
ـکابینه دولت ـکویت به سرعت و به طور مثبت به بیانیه رئیسجمهور در زمینه انرژی پاسخ گفته است
خوشحال هستیم )مرجع پ( .کاردار به شرح تفصیلی برنامه رئیسجمهور پرداخت چون این برنامه به
وسیله نامهای به وزیر ابالغ شده بود و طبق گفته خود وی ٬علی خلیفه شب تا دیر هنگام بیدار مانده بود تا
به سخنرانی رئیسجمهور آمریکا از رادیو صدای آمریکا گوش فرا دهد.
 4ـ علی خلیفه از برنامه رئیسجمهوراستقبال کرد و گفت که اوخالصهای از سخنرانی وی را در جلسه
عادی کابینه در روز  22ژوئیه منتشر کرده است .وی امیدوار است که طرحهای رئیسجمهور موفق شود.
لیکن نمیداند که چطورمیتوان به هدفهای بزرگ دست یافت چون همین سه ماه قبل بود که شاخه اجرائی
به کنگره اطالع داده بود که تا سال  1980فقط میتوان معادل  300/000بشکه در روز از نوع سوخت
ترکیبی تولید نمود .ولی رئیسجمهور در بیانیه اخیر خود صحبت از  2/5میلیون بشکه در روز تا سال
 1990میکند .البته این برنامه جدید حاـکی از سرمایهـگذاریهای عظیم است ٬لیکن هنوز نمیتواند چهره
اصلی واقعیت را تغییر دهد .و با صرف فقط پول نمیتوان مشکالت را حل نمود .این احتماًال قضاوت
بانکدارها و متخصصین امور مالی بوده است ٬چون بعد از سخنرانی رئیسجمهور از ارزش دالر نیز کاسته
شد .ولی ممکن است که آمریکا بتواند در کوتاه مدت به اهداف خود در زمینه کاهش واردات دست یابد .و
چون آمریکا در نیمه اول  1979کمتر از  8/2میلیون بشکه در روز وارد میکرد و دچار عقبافتادگی
اقتصادی گردید٬نمیتوان از آن انتظار داشت که در نیمه دوم  1979بیش از 8/2میلیون بشکه در روز نفت
وارد نماید ٬و در سال  1980نیز میزان واردات کاهش خواهد یافت .عقبافتادگی اقتصادی باعث کاهش
واردات و افزایش صادرات خواهد گشت ٬و در نتیجه آن در کسری پرداختهای آمریکا موازنه ایجاد
خواهد شد و سرانجام دالر تقویت خواهد گردید.
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 5ـ عرضه و تقاضای جهانی و تولید نفت ـکویت :طبق پیشبینی شیخ علی ٬عقبافتادگی اقتصادی
امریکا نه تنها در فصل اول بلکه در فصل دوم  1980نیز ادامه خواهد داشت .تقاضا برای نفت نه تنها در
امریکا بلکه در تمام جهان پایین خواهد آمد ”و ثبات بازار در سال  1980از بین خواهد رفت “.در واقع
سال  1981یک ”دردسر“ خواهد بود چون عرضه بیش از تقاضا خواهد بود .در سال  1980در آمریکا
تقاضا به نسبت یک میلیون بشکه در روز پایین خواهد آمد ٬البته اروپا به این سرعت عمل نخواهد کرد ٬و
در واردات بعضی از کشورهای کمتر توسعه یافته نیز کاهشی پدید خواهد آمد .در جهان عرب در نتیجه
افزایش قیمت در سالهای  74ـ  1973مصرف حدود  10درصد کمتر شد ٬و این اتفاق بار دیگر رخ خواهد
داد .با عمل متقابل این وقایع ”مثبت“ سیاهههایی بایدتشکیل شود که احتماًال با 1/5میلیون بشکه در روز
توأم خواهد بود.
معذالک وضع نفت جهان در سال  1980چندان هم حاـکی از تشنج نخواهد بود و بنابراین ـکویت
میتواند میزان تولید ”نفت ـکویت“ را )به استثناء سهم آن کشور از منطقه جدا شده سعودی کویتی( به سطح
 1/5تا  1/6میلیون بشکه در روز کاهش دهد .برخالف احساس بعضی نباید فکر کرد که این به معنی
 700000بشکه کاهش است ٬چون امروزه ـکویت استثنائًا  2/2میلیون بشکه در روز تولید میکند .سقف
عادی تولید نفت ـکویت  2میلیون بشکه در روز بوده است ٬و در سالهای  78ـ  1977تولید بالغ بر  1/8تا
 1/6میلیون بشکه در روز بود و کاهش به میزان  400/000ـ  300/000بشکه در روز خواهد بود.
 6ـ کاردارسؤال کرد که آیادرست است که بعضی از کشورهای اوپک تولید را کاهش میدهند تاقیمت
را باال ببرند؟ وزیر پاسخ داد که وی باور ندارد که این موضوع صحت داشته باشد .به طور مثال ٬حتی عراق
تولید خود را افزایش داده است تا بتواند با تولید  3/5میلیون بشکه در روز به وضع تقاضا رسیدگی نماید.
تولید  2/2میلیون بشکه در روز ـکویت در سال  1979باالتر از سقف اعالم شده است و بنابراین با در نظر
ـگرفتن هواداری از صرفهجویی در ـکویت یک مسئله سیاسی حساس است) .وزیر سریعًا از ماخواست که
موضوع تولید نفت ـکویت درسطح بیش از 2میلیون بشکه در روز را محرمانه نگاهداریم(.وی گفت٬ـکویت
مجبور است در تولید خود کاهش پدید آورد تابتواند تنها منبع طبیعی خود را تا حد امکان حفظ نماید .ولی
ـکویت مایل نیست که تقاضا باالتر از عرضه بشود و منجر به صعود قیمتها گردد .کاهش تولید با در نظر
ـگرفتن تخفیف تشنج در بازار انجام خواهد شد .ولی در صورتی که وضع بازاری سال  1979در سال
 1980هم ادامه داشته باشد ٬ـکویت سطح تولید خود را با آن وفق خواهد داد.
 7ـ سیاست فروش و فروش در بازار سیاه :وزیر گفت ”اـگر نفت اضافه داشته باشیم ٬آن را گاهی به
مشتریان قدیمی و گاه به مشتریان جدید میفروشیم .از زمانی که من به وزارت رسیدم یکی از اولویتهای
من ایجاد بهبود در کیفیت مشتریهایمان بوده است .در خاتمه قرارداد فروش نفت به بعضی از آنها قطع
میگردد .ما به دنبال مشتریان دراز مدت هستیم و مانند گذشته خواستار مشتریانی نیستیم که نمیتوانند در
زمان پایین بودن تقاضا حداقل خرید خود را انجام دهند .ما مشتریانی میخواهیم که در اوقات خوب و
اوقات بد همراه ما باشند ٬یعنی شرکتهائی که دارای یک میلیارد دالر و یا بیشتر سهام باشند و تعدادی
پاالیشگاه در اختیار داشته باشند نه مشتریهای بیاهمیت“.
 8ـ با اشاره به اجالس توکیو که خواستار از بین رفتن نقش بازار سیاه شده بود ٬وزیر گفت بازار سیاه
عامل افزایش قیمتهانیست .تا زمانی که تقاضا از عرضه بیشتر باشد ٬مشتریان حاضر و آماده در بازار سیاه
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خواهند بود .تالش برای از بین بردن آن در رتردام نیز مؤثر نیست .نفتهای بفروش رسیده در بازار سیاه به
قبرس و جاهای دیگر منتقل میگیرند رد واقع بازار سیاه نیازی به یک محل خاص ندارد ٬تنها نیاز بازار
سیاه یک تلفن و یا یک تلکس است .وزیر گفت ”اـگر من این نفت را ده دالر گرانتر نفروشم در حالی که
میدانم شخص دیگری حتمًا این کار را میکند ٬حتمًا احمق خواهم بود “.تنها راه حل برای این مسئله
برقراری موازنه بین عرضه و تقاضا است نه از بین بردن بازار سیاه.
 9ـ ظرفیت تولیدی ـکویت :وزیر با کمال تعجب پرسید که چرا مردم فکر میکنند که ـکویت کمتر از
ظرفیت خود تولید میکند .رقم  3/8میلیون بشکهای را که ”شرکتهای نفتی“ در مورد تولید ـکویت اعالم
ـکردهاند و گاهی ظرفیت تولید ـکویت را  3میلیون بشکه در روز هم قلمداد میکردهاند ٬بسیار نادرست
است .ظرفیت تولیدی نفت ـکویت شامل منطقه قدیمی شرکت نفت وفرا )اـگزامین اویل ٬که اـکنون یکی از
مهمترین تولیدکنندگان ـکویت یعنی شرکت نفت ـکویت باشد( تنها  2/25میلیون بشکه در روز است .اـگر
تولید بیش از این رقم ادامه یابد موجب وارد آمدن خسارت به ذخایر و فشار ذخایر میگردد در حقیقت
”در هفته گذشته ما سه جلسه ترتیب دادیم که ببینیم آیا میتوانیم تولید را از  2/25میلیون بشکه موقتًا به
سطح  3میلیون در روز افزایش دهیم )تا بتوانیم کارخانه گاز مایع نفتی را آزمایش کنیم( .و به این نتیجه
رسیدیم که برای این کار باید قوانین را زیر پا بگذاریم و من از این کار بسیار متنفرم چون خطر زیادی به
همراه دارد ٬و این بدین معنی است که نمیتوان مراـکز تجمع گاز را جمعآوری کرد ٬چون اـگر این کار بشود٬
ولی در تعمیر و نگهداری آن ممارست و پیوستگی وجود نداشته باشد ٬خالی از خطر نخواهد بود ٬همان
طور که یک مرکز جمعآوری گاز در سال  1978منفجر گردید .و این گونه اتفاقات نه تنها یک خطر فنی
بلکه سیاسی نیز به حساب میآید “.این بحثها سبب شده بود که وزیر متقاعد گردد که ظرفیت تولیدی نفت
ـکویت  2/25میلیون بشکه در روز میباشد.
 10ـاظهارنظر :رقم  2/25میلیون که به عنوان حداـکثر ظرفیت تولیدی نفت ـکویت توسط وزیر اعالم
ـگردید حتی از  2/25میلیون بشکهای که قبًال )مرجع پ( ذـکر گردید کمتر است و از رقم  3میلیون بشکهای
ـکه درباره آن شایعاتی پراـکنده شده بود نیز ٬خیلی کمتراست .دراظهارنظر پیرامون ظرفیت تولیدی ـکویت٬
یکی از مقامات نفتی آمریکا که سالها مقیم ـکویت است اعالم کرد که باور نمیکند که ظرفیت تولیدی نفت
ـکویت خیلی کمتر از  2/6میلیون بشکه باشد ٬مگر اینکه در ذخایر نفتی تغییراتی به وجود آمده باشد .وی
ـگفته است که عالوه بر این دولت ـکویت مایل نیست به میزان زیاد نفت تولید نماید به همین دلیل در حال
تجدیدنظر در مورد ظرفیت تولیدی خود میباشد ٬تا بتواند به اهداف خود در تعیین خط مشی دست یابد.
با پیچیدگیهای منابع ٬دولت ـکویت میتواند این کار را انجام دهد و بدون دسترسی به سوابق کامپیوتری
دقیق نمیتوان با برآوردهای آن مخالفت نمود .البته ممکن است این مقام نفتی درست گفته باشد ٬لیکن
وزیر هم سعی کرد باصداقت اظهار نماید که تولید بیش از 2/25میلیون بشکه در روز خطرات زیادی را به
همراه دارد .رقم اصلی ظرفیت هر چه باشد ٬با در نظر گرفتن فرضیات وی نمیتوان در آینده وی را وادار
ساترلند
ـکرد که به تولید نفت ـکویت در سطح بیش از  2/25میلیون بشکه بپردازد.
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سند شماره )(44

طبقهبندی :خیلی محرمانه
تاریخ 2 :مرداد 1358
به :وزارت امور خارجه در واشنگتن دی  -سی
از :سفارت آمریکا در ـکویت
موضوع :نقطه امید در افق تیره:ناظران میگویندقراردادـکمپ دیویدهنوز زنده و به قوت خود باقی است
 1ـ )تمام متن خیلی محرمانه است(.
 2ـ خالصه :ـکویت همیشه مرکز شایعات است .در تابستان داغ و سوزان بر شایعات پرداخته خود
متمرکز است ٬چون گرما ٬گرد و خاـک و برنامه تعطیالت دسترسی به حقایق را ناممکن میسازد .به این
ترتیب ـکویت مملواز شایعاتی است که نه موردتأیید مقامات رسمی ـکویت قرارمیگیرد و نه واقعیتی آنها را
حمایت میکند و شایعات حاـکی از آن است که در زمینه ایجاد صلح در خاورمیانه پیشرفتهای چشمگیری
در حال به وقوع پیوستن است .دراماتیکهای وین با شرکت یاسر عرفات مورد بحث است و همه آنها به
عنوان پیشرفتهایی در زمینه صلح چه با شرایط فلسطینیها و چه با شرایط آمریکاییها مینگرند .علیرغم
عکسالعملهای آمریکا نسبت به افزایش قیمت نفت اوپک و اینکه آمریکا ممکن است به کشورهای نفتی
حملهور شود ٬دوایر محلی ـکمپ دیوید را مفید میدانند )ـگرچه در آشکار آن را نمیپذیرند( ٬و سعی دارند
ـکاری کنند که دیگران اعراب نیز به طور سازنده در قراردادهای ـکمپ دیوید شرکت نمایند .ولی در حال
حاضر کسی آمریکا را به خاطر سیاستهایش در خاورمیانه محکوم نمیکند .ناظران فکر نمیکنند که ـکمپ
دیوید ”به رکورد کشیده شده است“ بلکه معتقدند تغییر موضع بین دولت آمریکا و ساف میتواند به
پیشرفتهای چشمگیر در صلح خاورمیانه منجر شود گرچه ممکن است بعضیها فکر کنند که خاورمیانه
نمیتواند درست به مسائل بنگرد ٬ولی مسئله اصلی این است که آیا تغییری در مواضع تاریخی ساف و
آمریکا پدید خواهد آمد و یا اینکه عراق مذاـکراتی را که ممکن است منجر به صلح بین اعراب و اسرائیل
شود قبول خواهد کرد یا نه) .پایان خالصه(.
 3ـ هوای تابستانی ـکویت که توأم با بادهای غبارآمیز و بخار آب است ٬اخیرًا ”توأم با شایعاتی شده
است که بر اساس آنها معتقدند“ در زمینه صلح پیشرفتهای واقعی در حال صورت گرفتن است .اعضاء
ـگروههای دیپلماتیک که رابطهایشان در دولت ـکویت به تعطیالت تابستانی رفتهاند به علت فقدان شواهد
مستحکم در این باره توافق چندانی ندارند ٬چون نمیدانند که آیا مالقات عرفات در وین با ـکریسکی
وبراند و ورود اشتراوس به روند صلح دراسکندریه و مداخله احتمالی آمریکا برای حفاظت از حوزههای
نفتی ٬و خشم اعراب در رابطه با منفیگرایی بغداد علیه سادات سبب خواهد شد که ساف ٬اردن و سوریه در
”روند صلح“ شرکت نمایند و به موازات مذاـکرات خودمختاری ـکمپ دیوید تشکیل سکوی جداـگانه را
بدهند یا خیر.
 4ـ البته آنها که مالقات عرفات در وین را به عنوان پیروزی انقالب تندروفلسطینیها در جلب حمایت
اروپاییان )و آمریکاییها( میبینند تحت تأثیر کسانی واقع میشوند که معتقدند که گروه میانهرو ساف به
رهبری عرفات در موضعی قرار میگیرد که در نتیجه آن آمریکا بتواند با شرایط آمریکایی با فلسطینیها
معامله نماید .هیچ کس نمیداند که محتوای مالقاتهای وین چیست ٬لیکن همه معتقدند که هدف رسیدن
به صلح است .همه درمورد همکاری آمریکا در برگزاری این مالقاتهاتوافق دارند ٬لیکن نتیجه گرفتهاند که
آمریکا با این مذاـکرات موافقت کرده است چون )الف( میدانسته است که یا ساف تسلیم شرایط آمریکا
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میشود و یا )ب( آمریکا تسلیم شرایط ساف میگردد .به طور کلی جو روانی حاـکم این است که مذاـکرات
در زمینه صلح امیدوارکننده است و موضع آنهایی که خواستار رویارویی منافع اعراب با منافع امریکا و
اسرائیل هستندتضعیف میگردد .در زمانی که افزایش قیمت نفت اوپک و پاسخ دولت آمریکا باید منجر به
بلند شدن سر وصدا در حمایت ازاستفاده ”از نفت به عنوان یک سالح“بشود ٬عجیب این است که بعضی از
مردم اینجا از این روش اجتناب میورزند.
 5ـ گذشته از پاسخ مثبتی که یکی از مقامات برجسته به ما داد )تلگرام مرجع( از دیگر منابع کویتی در
این باره اطالعاتی دریافت ننمودهایم .شیخ صباح االحمد وزیر خارجه ـکویت اخیرًا )از  9تا  11ژوئیه( به
سفر به عمان ٬دمشق و بغداد پرداخت و درباره آن توضیحی نداده است و دیگر منابع ما در وزارت امور
خارجه نیز در این باره چیزی نمیدانند .مطبوعات اظهار میدارند چیزی نمیدانند .مطبوعات اظـهار
میدارند که شیخ صباح در این سفر سعی دارد اعراب را به یک مبارزه سیاسی شدیدتر علیه مصر فرا
خواند .لیکن منابع دیگر در امور خارجه معتقدند که شیخ سعی کرده است به سران عراق و سوریه و شاه
حسین بفهماند که ـکمپ دیوید تنها راه حل منطقی و رضایتبخش میباشد .این ناظران میگویند که شیخ
احمد احتماًال از اسد ٬بکر و حسین خواسته است که به مذاـکرات موازی اقدام نمایند و الزم نیست که ـکمپ
دیوید را معتبر بشناسند ٬بلکه گامی برای ایجاد یک صلح واقعی از طریق این مذاـکرات بردارند.
 6ـ هنگامی که یکی از منابع موجود دردیوان امیر)حفاظت شود( به ما در 21ژوئیه گفت که وزیرامور
خارجه سعی دارد راهی بیابد که بتوان به وسیله آن بین ”اعراب“ و ـکمپ دیوید آشتی برقرار سازد) .درست
برعکس گفته مطبوعات مبنی بر اینکه وی سعی داشته اعراب را از آن دور سازد( از وی پرسیدیم که چرا
وزیر امور خارجه این موضوع را با ما درمیان نمیگذارد تا ما هم در این زمینه اقدامات مؤثری انجام دهیم.
این مشاور گفت کویتیها معتقدند که ـگفتگوی مستقیم با آمریکا سبب با خبر شدن اسرائیل و خنثی شدن
تالشهای ـکویت میگردد.
 7ـ مقامات کارمندی وزارت خارجه پیشبینی میکنند که افق تیره عربی امیدوارکنندهتر شده است.
سفیر انگلیس )شدیدًا حفاظت شود( که هفته گذشته خواستار یک مالقات عالیرتبه سیاسی در سطح
وزارت خارجه شده بود ٬موفق به مالقات با دو تن از سران این وزارتخانه گردید که کامًال از موضوع
بیخبر بودند ٬و گفتند که وزیر خارجه در این سفر به دیدار دوستان قدیمی پرداخته است .سفیر انگلیس
معتقد است که هیچ واقعه امیدوارکنندهای در حال رخ دادن نیست ٬ولی ما فکر میکنیم که جهالت و
بیخبری مقامات وزارت خارجه ـکویت هیچ موضوعی را ثابت نمیکند.
 8ـ سفیر سوئیس ٬ده روز قبل از این مسافرت طوالنی گفت در نتیجه قدرت اعراب ”اروپا“ آماده
است تا در روند صلح نقش فعالتری داشته باشد.سفیر گفت اجالس عرفات دروین نشان داد که ساف مایل
است به شرایط منطقی آمریکا تن در دهد باید در شش ماه آینده منتظر اعالمیه حکومت فلسطینی درتبعید
باشیم .این واقعه سبب تحکیم موضع ساف به عنوان یک سازمان مشروع و تضعیف مقاومت آمریکا
برخورد مستقیم خود با این سازمان میشود .وی در تحلیل خود میگوید ٬قبول مذاـکره با ساف از طرف
امریکا فشار زمانی را از بین میبرد :ساف مایل به گفتگو خواهد شد ٬در حالی که افکار عمومی جهان تغییر
پیدا میکند و فشارهای سیاسی داخلی اسرائیل نیز با اوضاع بعد از بگین مطابقت پیدا میکند.
سفیر اردن )حفاظت شود( که مردی است شدیدًا ”صلحطلب“ ولی با همه گرایشات محافظهـکارانه و
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رادیکال عربی در ـکویت آشناست ٬به کاردار گفته است که سفر شیخ صباح االحمد به امان ٬دمشق و بغداد
ممکن است به منظور تشکیل یک اجالس عربی باشد که منجر به انتشار یک بیانیه حاـکی از میانهروی
بشود ٬البته این بیانیه امتیاز آشکاری به ـکمپ دیوید نخواهد داد ٬لیکن راه را برای آغـاز مـذاـکـرات
صلحطلبانه بین اسرائیل از یک طرف و اردن ٬سوریه و ساف از طرف دیگر فراهم خواهد ساخت .سفیر
ـگفت البته هیچ یک از مقامات کویتی به حمایت از این تحلیل بر نخواهندخواست .وی با مطرح کردن این
نظریه که امریکا با زرنگی خاصی در ”اعالمیه“ خود گفته است که به حوزههای نفتی حملهور خواهد شد
ـگفت به این ترتیب اعراب میانهرو توانستهاند در برابر رادیکالها وسیلهای پیدا کنند :وی فکر میکند که
شیخ صباح االحمد به عراقیها و لیبیاییها توضیحًا میگوید که استفاده از نفت به عنوان یک سالح سبب
میشود که امریکاییهای منفور سرزمینهای ما را اشغال کنند و بنابراین ”بهتر است ما هم با آمریکا به بازی
مذاـکراتی بپردازیم“.
 10ـ سفیر اردن ٬که شاید خیلی خوشبین باشد ٬معتقد است که در جهان اعراب یک جو ضد رادیکال
در حال شکل گرفتن است .از آزاد شدن بن بال از تبعید در الجزیره به عنوان میانهروتر شدن دولت الجزیره
سخن میگوید ٬وی گفت شاه حسین خود او نیز )لطفًا حفاظت نمایید( ”به ناچار“ نخواهدتوانست دوستی
و حسننیت خود را با ”دروغگویان دمشق و بغداد“ ادامه دهد .وی گفت بغداد اخیرًا منطقیتر شده است
)ولی اظهار نداشت که ممکن است صدام حسین جانشین البکر بشود( دیگر دیپلماتها نیز از همین روند و
ـگرایش صحبت میکنند .کاردار آلمان غربی مالقات ـکرایسکی ـ عـرفات را بـا نـقش مـیانجیگرانـه
سوسیالیستهای اروپایی در بحران پرتغال در چند ماه گذشته مقایسه میکند .کاردار شوروی از عراق به
عنوان مهمترین دولت ارتدادی که دوباره از دیگر اعراب جدا و منزوی شده است سخن میگوید ٬چون
نتوانسته است قطعنامههای ضد مصری را در اجالس وزرای خارجه تونس به تصویب رساند و دیگراینکه
نتوانسته به اتحاد سیاسی با سوریه نائل آید.
 11ـ آخر خط :ما دیگر به منفی بافی دیپلماتهای اینجا در مورد سیاست آمریکا در خاورمیانه عادت
ـکردهایم .ولی در حال حاضر این منفی بافی کم شده و یا محدود به مفسرین حرفهای منفیباف شده است٬
ـگویا تصمیم آمریکا برای ثمر دادن ـکمپ دیوید همزمان با بهبود )عظیم یا هر طور دیگر( اوضاع در وین و
پایتختهای عربی تأثیر خود را گذارده است .خـیلیها جـرأت نـدارنـد فـریاد بـزنند” ٬حـق بـا شـما
آمریکاییهاست“ ٬ولی بسیاری معتقدند که نام این بازی از ـکمپ دیوید باید نابود شود به ـکمپ دیوید باید
ساخته شودتغییر کرده است .تا زمانی که ساف حاضربه تندروی باشد همه از آن حمایت خواهند کرد ٬ولی
اـگر یک روش مالیمتری را نیز اتخاذ کند هیچکس مخالفتی نشان نخواهد داد .آنها خوشحال میشوند اـگر
امریکا بتواند در موقع مناسب اتخاذ چنین روش مالیمتری را سبب شود .بسیاری نمیدانند که چطور
ممکن است با حمایت اروپاییها ”صلحی منصفانه“ با آغاز مذاـکرات سوریه ٬اردن و ساف به وجود آید٬
لیکن بسیاری معتقدند که با همکاری آمریکا این ناممکن ٬ممکن میشود .ـکویت باز هم مانند گذشته مایل
نیست در خط مقدم قرار گیرد ٬شاید تحلیلگران درست گفته باشند که شیخ صباح در نظردارد باجدا کردن
اجالس بغداد از موضع ارتدادی در قبال ـکمپ دیوید ٬موضع میانهروتری را به وجود آورد لیکن دو سؤال
بسیار مهم وجود دارد )الف( آیا عرفات فکر میکند در موقعیتی قرار دارد که بتواند با موضع آمریکا
سازش نماید تا بتواند سازمان خود را در ـکمپ دیوید و یا مذاـکرات موازی دیگر درگیر نماید ٬و )ب( آیا
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عراق با به قدرت رسیدن صدام حسین به مشورتهای میانهروها حالت دوستانه نشان خواهد داد .در
صورتی که جهان عرب به استثناء عراق از اسرائیل تقاضای صلح نماید بـین کـویتیها و هـمسایگان
مشاورتهای طوالنی آغاز خواهد شد و قبل از آن دولت ـکویت موضع خاصی را اتخاذ نخواهد کرد .آنچه
ـگفته شده ممکن است نتیجه نوزده روزمداوم اصابت شن به چشمها و ریهها باشد ٬و بااین وصف هیچ کس
از مقامات کویتی درباره محتوای آن چیزی نمیداند ٬لیکن ما با بعضی از رابطهای خود تماس گرفتهایم و
معتقد شدهایم که خوشبینی رابطهایمان در اینجا چندان هم بیاساس و بیپایه نیست.
ساترلند

سند شماره )(45

طبقهبندی :خیلی محرمانه
تاریخ 2 :مرداد 1358
به :وزارت امور خارجه در واشنگتن دی  -سی
از :سفارت آمریکا در ـکویت
موضوع) :خیلی محرمانه( اظهارنظر مثبت مقامات کویتی درباره نقش آمریکا در روند صلح
 1ـ )تمام متن خیلی محرمانه است(.
 2ـ خالصه :گفتگوی  22ژوئیه بین کاردار ویک مقام مهم وزارت امور خارجه ـکویت نشانگر نظریات
مثبت این کشور پیرامون نقش آمریکا در روند صلح است) .پایان خالصه(.
 3ـ پس از گفتگو پیرامون مسائل دیگر با مشاور حقوقی وزارت خارجه کویت طـارق رازوقـی
)حفاظت شود( ٬کاردار از پیشرفتی که توسط سفیر اشتراوس در ایجاد روابط شخصی بین سادات و بگین و
ایجاد برنامه کار برای مذاـکرات خودمختاری به وجود آمده اظهارخشنودی کرد )مراجع الف و ب( کاردار
ـگفت که مایل است نظر دکتر رازوقی را پیرامون سفر سفیر اشتراوس و مالقات عرفات در وین بداند .دکتر
رازوقی که به وزیر امور خارجه بسیار نزدیک است ٬گفت به نظر وزارت امور خارجه اجالس ویـن
تصویری بسیار مثبت از عرفات و ساف به وجود آورد ٬لیکن وی معتقد است که حـتی مـهمترین و
محترمترین سیاستمداران اروپایی نیز نمیتوانند بیش از این برای روند صلح در خاورمیانه کاری انجام
دهند .به نظر وی آمریکا عامل تعیینکننده است” :شما باید با ساف گفتگو نمایید “.وی انتظار دارد که ما
این کار را انجام بدهیم.
 4ـ در این رابطه ٬وی به گفتگوی اخیر خود با یکی از ”سفیران کشورهای سوسیالیست“ اشاره کرد که
در آن از ـکویت خواسته شده بود که به اقدامات مشابه خود در کنفرانس بغداد علیه مصر ادامه داده٬
عربستان سعودی و دیگر کشورهای تولیدکننده نفت شبه جزیره را متقاعد سازد که با استفاده از قیمت
نفت ٬تولید نفت ٬و اهرم سرمایهـگذاریهای خود در آمریکا به این کشور فشار وارد سازند تا اسرائیل به زانو
درآید رازوقی که از این پیشنهاد خشمگین شده بود ٬گفت وی چگونه میتواند چنین پیشنهادی را مطرح
نماید در حالی که مهمترین کشور عربی همجوار ما یک دولت مارکسیستی است .رازوقی گفته است ٬که
اصوًال به نفع عربستان سعودی نیست که با اعمال تاـکتیکهای این گونهای آمریکا را از خود دور سازد در
حالی که یمن جنوبی را در همسایگی خود و یک دستنشانده روسی دیگر نیز در ورای دریای سرخ دارد.
عالوه بر این رازوقی به عنوان یکی از مقامات کویتی در رتبه سفارت از همتای خود میخواست که توجه
ـکند که آمریکاحداقل سعی دارد که در خاورمیانه راهحلی به وجود آورد ٬در حالی که شوروی اصًال به این
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اندازه تالش نمیکند .رازوقی گفت آمریکا در اسرائیل نفوذ دارد و سرانجام با ساف گفتگو خواهد کرد.
عالوه بر این ٬آمریکا در موقعیتی است که میتواند مسائل اساسی را حل نماید .باالخره رازوقی به همتای
سوسیالیست خود گفت که بر هم زدن وضع اقتصادی آمریکا با این تاـکتیکها اصًال به نفع مواضع مالی و
اقتصادی دراز مدت و یا کوتاه مدت ـکویت نمیباشد.
 5ـ کاردار از دریافت این گزارش اظهار تشکر کرد و گفت که ما قصدداریم در روند صلح به طور کامل
شرکت نماییم ٬لیکن این صلح به آسانی و به سرعت به دست نمیآید.
 6ـ اظهارنظر :بیانات رازوقی...مهمترین نـقطه نـظر مـقامات کـویتی کـه تـا کـنون شـنیده شـده
است...همزمان با این احساس که در افق ابری صلح خاورمیانه آفتاب در حال ظاهر شدن است ٬انجام
ساترلند
میگیرد.
سند شماره )(46

طبقهبندی :خیلی محرمانه
تاریخ 3 :مرداد 1358
به :وزارت امور خارجه در واشنگتن دی  -سی
از :سفارت آمریکا در ـکویت
موضوع) :خیلی محرمانه( خرید دوجانبه نفت توسط فرانسه
 1ـ )تمام متن خیلی محرمانه است(.
 2ـ در پاسخ به سؤال ما ٬مقام اقتصادی سفارت فرانسه )حفاظت شود( گفت که به نظر او بین فرانسه و
ـکویت قراردادهای خرید دوجانبه نفت منعقد نشده و نخواهد گردید .و تا آنجا که میداند بین سفیر فرانسه
و وزیر نفت ـکویت در مالقات خود در اوائل این سال در این مورد گفتگویی انجام نشده بود .منبع فکر
نمیکند که ـکویت مایل باشد وارد یک قرارداد دوجانبه خرید با فرانسه بشود ٬چون معموًال این نـوع
قراردادها با خرید تجهیزات و خدمات فرانسوی توأم است )مانند عراق( و دولت ـکویت نیز معموًال به این
نوع قراردادها تمایلی نشان نمیدهد .چنین رویدادی در ”زمینه نفت“ بین دو کشور تنها ممکن است
زمانی صورت گیرد که شرکت فرانسوی بتواند کار گسترش و مدرنیزهسازی پاالیشگاه شرکت نفت کویت
را انجام دهد البته اـگر این پروژه یک میلیارد دالری مورد تصویب قرار گیرد.
3ـ اظهارنظر :فروش نفت ـکویت تحت قراردادهای دراز مدت و کوتاه مدت صورت میپذیرد ٬در
حالی که سه شرکت بزرگ یعنی ـگلف ٬شل بریتیش پترولیوم تقریبًا بیش ازحدمعمول تولیدمیکنند و گاهی
مقداری نفت در بازار سیاه بفروش میرسد .و فکر میکنیم حدود  100/000بشکه در فصل چهارم
 1979باقی بماند ٬ولی یک شرکت آمریکایی مذاـکرات مقدماتی خود را پیرامون این مقدار نفت با ـکویت
آغاز کرده است .البته موفقیت این مذاـکرات همبستگی به این دارد که قراردادهای کنونی تمدید نشود.
حتی اـگر فرانسه بخواهد نفت کویتی را بخرد باید منتظر  30مارس  1980باشد که در آن قراردادهای پنج
ساله ـگلف وبریتیش پترولیوم برای تمدید آماده میگردد ولی اـگر ـکویت بخواهد در سال  1980تولید خود
را کاهش دهد که احتمال آن نیز زیاد است) ٬مرجع پ( دیگر چیزی برای خریدن باقی ماند.
ساترلند
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سند شماره )(47

طبقهبندی :خیلی محرمانه
تاریخ 3 :مرداد 1358
به :وزارت امور خارجه در واشنگتن دی  -سی
از :سفارت آمریکا در ـکویت
موضوع :وزیر نفت میگوید کارگران نفتی قابل کنترل هستند
 1ـ )تمام متن خیلی محرمانه است(.
 2ـ دریک بررسی کلی باوزیر نفت ـکویت شیخ علی خلیفه الصباح در  22ژوئیه )مرجع ت( با اشاره به
مشکالتی که کارگران نفتی ایران برای ایران به وجود میآورند ٬این سؤال مطرح شد که آیا ـکویت نیز با
چنین مسئله و مشکلی درگیر و روبهرو میباشد .شیخ علی گفت ”برای توقف تولید نفت در ـکویت فقط
چهل کارگر کافی است“ و تنها کاری که آنها میتوانند انجام دهند این است که مطابق قوانین کار کنند و
فراتر از حوزه کاری خود کاری انجام ندهند .با این وصف ٬وزیر به سرعت گفت ”من در این زمینه مشکلی
ندارم“ ٬فقط یک یا دو درصد کارگران نفتی قابل اعتماد هستند و بقیه هم به آسانی راضی نگاهداشته
میشوند” .آنها تمایالت شدید سیاسی ندارند و منهم همیشه با آنها در تماس بوده ٬سعی میکنم راضی
بشوند “.و در مورد کارگرانی که تمایالت سیاسی دارند نیز کنترل شدیدی اعمال میگردد.
 3ـ وزیر خاطر نشان ساخت که روز قبل در کمیسیون خدمات مدنی شرکت کرده و خواستار افزایش
دستمزد کارگران نفتی شده بود .قبل از ملی شدن ٬اتحادیه کارگران نفتی در زمینه دستمزدها به طور جمعی
به معامله و چک و چانه زدن میپرداخت .ولی حاال که شرکتهای نفتی در اختیار دولت قرار گرفتهاند٬
مسئله دستمزد و مسائل مشابه دیگر نیز تحت اختیار کمیسیون خدمات مدنی قرار گرفته از حوزه و حدود
اختیارات اتحادیهها خارج گشته است .و کارگران هم هنوز در اینباره شکایتی نکردهاند .وزیر گفت ”از
اتحادیه نامهای دریافت کردم که باعث شگفتی من گردید ٬چون فکر میکردم که اتحادیه خیلی خشمگین
است به این علت که ما حق مذاـکره را از آنها گرفتهایم ٬ولی آنها اصًال در این مورد اعتراضی ننمودهاند“.
 4ـ وزیر گفت که کارگران اضافه دستمزد و بیشتر چیزهایی را که خواستهانددریافت میکنند ٬و به طور
ـکامل نه٬چون اـگردولت به تمام خواستههای کارگران پاسخ مثبت بدهد کارگران باز هم تقاضاهای بیشتر و
بیشتری را مطرح خواهند کرد.
 5ـ اظهارنظر :گفتگوی وزیر با ما مؤید گزارش مرجع پ میباشد ٬یعنی کارگران نفتی خطری علیه
ساترلند
ثبات ـکویت و یا تولید نفت این کشور به حساب نمیآیند.
سند )(48

طبقهبندی :خیلی محرمانه
تاریخ 6 :مرداد 1358
به :وزارت امور خارجه
از :سفارت آمریکا در ـکویت
موضوع) :خیلی محرمانه( ارزیابی مجدد سیاسی :تأثیر مدرن سازی بر ـکویت.
)تمام متن خیلی محرمانه است(.
خالصه :با صدور اولین محموله نفتی از ماههای نفت ـکویت یعنی سی و پنج سال پیش روند مدرن
سازی ـکویت آغاز گردید .افزایش شدید ثروت ملی سبب رونق یافتن وضع جمعیت شده و سناریوی
اجتماعی قدیمی ٬ساده و مرتبط بایکدیگر را که در پشت دیوارهایی آجری ایفای نقش میکرد از بین برده
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است .خارجیها به تعداد بیشماری وارد ـکویت شده و کویتیها را به صورت اقلیت در آوردهاند و در نتیجه
پراـکندگی خانوادههای سنتی و ورود خانوادههای جدید بدوی به مجتمعهای شهری جانشین روستاهای
قدیمی تحول جدیدی در میان جامعه کویتی پدید آمده است.
اـکثر خارجیهایی که در نتیجه ثروت نفتی ـکویت جذب شدند به سیاستهای حکومت ـکویت چندان
توجهی ندارند ٬ولی کارگران ایرانی به خصوص پس از به قدرت رسیدن خمینی در ایران نوعی خطر به
حساب آمده ٬و جامعه فلسطینی ـکویت که بزرگترین و متحدترین عنصر خارجی به حساب میآید نیز
مشکل بسیار غامضی را برای دولت به وجود آورده است.بااین وصف میزان ثروت نفتی به حد کافی بوده و
رهبریت ـکویت نیز دارای درایت بسیار است ٬و ثروت به صورتی در جامعه کویتی تـوزیع شـده کـه
نارساییهای اقتصادی موجود در میان خارجیهای مقیم کشور و کویتیهای نسبتًا فاقد امـتیاز ٬مـحرک
خطرات ناشی ازنهضتهای سیاسی نمیشود .آخرین طرز تفکر سیاست مداران کویتی تأـکید برحفظ ـکویت
برای ”ـکویتیها“ دارد و با وجود به رسمیت شناختن لزوم همیشگی استعداد و نیروی کـار خـارجـی٬
تالشهایی در جهت ممانعت از افزایش جامعه خارجیهای مقیم ـکویت صورت میگیرد .کویتیها به صورت
ـگروهی هنوز هم بایکدیگر متحد هستند ٬لیکن گسترش پایگاههایفیزیکی آنها و ورود عناصر اجتماعی
جدید سبب بروز نارضایتی در قبال روشهای سنتی در جلب آراء عمومی شده ٬و تالشی در جهت تشکیل
یک مجلس شورای ملی صورت گرفته است .پایان خالصه.
تأثیرات مدرن سازی
در سی و پنج سال گذشته ـکویت از یک جامعه بندری راـکد و متکی بر ماهیگیری و تجارت محدود
تغییر و به صورت یک قدرت نفتی و مالی حائز اهمیت جهانی در آمده است .طی روند این تغییر ـکویت
قدیمی کامًال از بین رفته و کویتیها در کشور خود به صورت یک اقلیت در آمدهاند.
در ذیل به بررسی تغییرات ٬تأثیر آنها بر جامعه محلی ٬ترکیب در حال تغییرجمعیت٬تشنجهای حاصله
در داخل جامعه ـکویت و بین کویتیها و غیر کویتیها ٬و تأثیر اوضاع کنونی و سیاستهای دولت ـکویت برای
مبارزه با آن ٬در رابطه با ثبات اجتماعی و سیاسی آتی میپردازیم.
سابقه :ـکویت ”قبل از نفت“
ـکویت قبل از سال  1325یعنی زمانی که برای اولین بار نفت ـکویت صادر گردید ٬بیش ازجنبه تاریخی
آن حائز اهمیت است .اـگر سؤال شود که چه کسی ”واقعًا اهل ـکویت“ است ٬کویتیهای متنفذ میگویند
اشخاص و یا بازماندگان اشخاصی که قبل از ”دوران نفتی“ در ـکویت زندگی و کار میکردهاند کویتی
هستند ٬و معنای آن این است که کسانی که پس از این دوران به ـکویت آمدهاند تا در نتیجه ذخایر نفت به
ثروت دست یابند ٬کویتی به حساب نمیآیند .کل درآمد ـکویت در سال  1325کمتر از  5میلیون دالر و
جمعیت آن حدود  90/000نفر بود که اـکثرًا اعراب بومی کشور بوده و در شهر محصور بادیوار گلی ـکویت
میزیستند که هنگام غروب نیز دروازههای شهر بسته میشد .عالوه بر خانواده حاـکمه صباح ٬جامعه به
سه گروه بزرگ دیگر تقسیم شده بود:
 20 (1خانواده مهم تجارت پیشهای که کشتیهای ماهیگیری ٬تجاری و صید مروارید را در تصاحب
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خود داشتند.
 (2نیروی انسانی قایقها و صنعتگران ٬و  (3گروه کوچکی از اعراب بدوی که در در خارج از شهر
زندگی میکردند ٬لیکن به واسطه ازدواج به خویشاوندی خانوادههای تاجر در آمده بودند .این جامعه از
طریق ازدواج و گسترش نظام خانوادگی بسیار به هم پیوسته بود .سه یا چهار نسل در زیریکسقف و یا در
خانههای مرتبط بایکدیگر زندگی میکردند و افراد یک محله نیز بایکدیگر خویشاوند بودند .هر خانواده
از خانواده صباح گرفته تا فقیرترین خانوادهها دارای یک اتاق یا دیوانیه بودند که همیشه بروی مسافرین
عالیرتبه یا فقیر باز بود .از طریق سیستم دیوانیه ارتباط تمام سطوح جامعه بسیار سریع ٬مستقیم و به
طرزی مؤثر صورت میگرفت .زندگی چندان سهل نبود .هیچگونه سیستم خنک کننده هوا وجود نداشت
تا تحمل گرمای  120درجه )فارنهایت( را آسان نماید ٬و امراض سل و آبله بسیار شایع بود ٬و مرگ و میر
اطفال بسیار زیاد و منابع آبی بسیار نادر بود ٬لیکن تمام سطوح جامعه در این سختیها سهیم بودند.
ثروت نفتی و تخریب
خانواده صباح با دراختیار داشتن ثروت نفتی که در عرض چند سال  200برابر شده بود در اوائل دهه
 1330برنامه وسیعی را آغاز کرد تا ـکویت راتبدیل به یک جامعه کامًالمدرن و رفاهی بنماید .در انجام این
ـکار آنها به خرید خانهها و مساـکن قدیمی شهر اولیه آن هم با قیمتهای گزاف پرداختند تا پس از تخریب
آنها ٬ساختمانهای جدیدی را درداخل و خارج از شهر آن هم با شرایط بسیار آزاد بنانمایند .در همان حال
نیز به احداث راههای وسیع ٬بیمارستان ٬مدارس و غیره پرداختند .نتیجه آن نیز انتقال عظیم پول از جیب
دولت به جیب بخش خصوصی بود .بین سالهای  1325و  1350دولت ـکویت بیش از  3میلیارد دالر یعنی
یک چهارم درآمد نفتی را ازطریق برنامه اـکتساب زمین )ـکه احیانا یک برنامه عمرانی بوده(توزیع کرد .این
برنامه عالوه بر ثروت ٬نابودی و پراـکندگی را نیز به همراه داشت .کسی که امروزه به ـکویت سفر کند
نمیتواند هیچ یک از اماـکن مسکونی قدیمی را بیابد .چند ساختمان قدیمی باقیمانده نیز میان محلهای
ـگردآوری زبالهها واقع شده و منتظر تخریب توسط بولدوزر هستند تا جای آنها را نیز یک ساختمان چند
طبقه اداری بگیرد .بولدوزر نیز با تخریب اماـکن مسکونی پیوستگی فـیزیکی نـظام گسـترش یـافته
خانوادهای را از بین برده است.
فرزندان پس از ازدواج در ویالها و یا آپارتمانهایی دور از پدران خود به سر میبرند و محلهها آن
چنان پراـکنده و وسیع است که گویی ـکویت را مطابق شهر لوسآنجلس طرحریزی کردهاند.
تغییر جمعیت
به منظور تبدیل کویت به یک کشور رفاهی مدرن ٬دولت مجبور بود به نیروی کار ماهر و غیر ماهر
خارجیها متکی باشد .کارگران فلسطینی که بسیاری از آنها به دنبال جنگ اعراب و اسرائیل آواره شده
بودند به این کشور وارد شدند تا این نیاز را بر آورده سازند .طی سالها ٬دهها هزار مصری ٬ایرانی ٬هندی٬
پاـکستانی و اتباع کشورهای دیگر به عنوان مهاجرین موقت وارد ـکویت شدند .همزمان با آن بسیاری از
اعراب بدوی نیز به خاطر عمران سریع به ـکویت هجوم آوردند .در نتیجه میزان جمعیت به سرعت افزایش
یافت و در دهه  1330میزان آن به  16درصد در سال بالغ گردید .از سال  1325تا سال  1354یعنی زمان
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آخرین آمارگیری ٬جمعیت ـکویت بیش از  1100درصد افزایش یافته و از  90/000نفر به بیش از یک
میلیون نفر رسیده بود .ترکیب آن نیز از یک گروه متجانس شهری تغییر فاحشی پیدا کرد و کویتیها را
) 47/5درصد( در کشور خود به صورت اقلیت در آورد .مهمتر از همه اینکه ٬تعریف قانونی کویتی بودن
نیز تغییر فاحشی یافت .دولت ـکویت به منظور متوازن ساختن هجوم فلسطینیها ٬مصریها ٬ایرانیها ٬هندیها٬
و دیگران و نیز به منظور تنظیم وضع آنها ٬به بسیاری از بدویهای تازه از راه رسیده عنوان ملیت کویتی را
تفویض نمود .آماری در دست نیست که نشان دهد چه مقدار از جمعیت کنونی ـکویت )حدود 500/000
نفر( دارای اصل و نسب بدوی هستند .با این وصف از آنجا که درصد خالص افزایش ساالنه جمعیت ـکویت
صد در صد یعنی دو برابر رشد جمعیت دیگر کشورهای منطقه بوده است .میتوان گفت که نیمی از رشد
جمعیت حاصل اینگونه تابعیت میباشد .این نشان میدهد که احتماًال بخش مهمی از کویتیها یا حدود 50
درصد آنها دارای اصل و نسب بدوی هستند .بدین ترتیب کویتیها از صورت یک گروه متجانس تغییر
ـکردهاند .تشنج محسوس میان کویتیهای ”قدیمی“ و ”جدید“ ”قبل از دوران نفتی“ وجود نداشت.
توزیع درآمد ـ ثروتهای جدید عدم مساوات بیشتر را به همراه دارد
الف :کویتیها .واضح است که ثروت نفتی برای تمام کویتیها رو به افزایش بوده است .تقریبًا ٬در سال
 1331میانگین واردات سرانه معادل  280دالر بود .در سال  1339این رقم سه برابر و به  780دالر سرانه
رسید و رد اواسط دهه  1350این رقم به بیش از 4000دالر سرانه بالغ گردید .افزایش سریع درآمد سرانه٬
)ـکه در سال  1355حدود  15/480دالر برآورد شده بود( ٬با پیشرفت توزیع درآمد هماهنگ نبوده است .
طبق آخرین تجزیه و تحلیل آماری توسط دانشمندان کویتی و انگلیسی ٬در حقیقت با گذشت زمان عدم
تساوی درآمدها نه تنها بین کویتیها و غیر کویتیها بلکه میان خود کویتیها نیز وسیع و گستردهتر شده است.
بنا به نتایج حاصله از درآمد خانوادگی در سال  ٬1351 / 52قبل از افزایش عظیم قیمت نفت ٬در گروه غیر
ـکویتیها حدود  10درصد از خانوادههای غیرکویتی  29درصد کل درآمد گروه را به خود اخـتصاص
میدادند ٬در حالی که در گروه کویتیها 10 ٬درصد ردههای باال  40درصد کل درآمد کویتیها را به خود
اختصاص داده بودند .از آن زمان به بعد ٬در نتیجه تورم ٬درصد کل درآمدی که نصیب ثروتمندترین
خانوادههای کویتی میشد ٬افزایش یافت ٬که مطالعات مذکور نیز نشانگر این واقعیت است) .به ضمیمه 2
رجوع شود(.
ب :غیر کویتیها .جای تعجب نیست اـگر گفته شود که میانگین درآمد غیر کویتیها کمتر از درآمـد
ـکویتیهاست .در سالهای  1351 / 52یعنی آخرین سالهایی که آمارهای مربوط به آن موجود است٬
میانگین درآمد کویتیها  750دالر در ماه بود ٬ولی در رابطه با غیر کویتیها این درآمد معادل  500دالر بود.
غیر کویتیها قدرت خرید چندانی نداشتند ٬چون اـکثر آنها به عنوان نیروی کار با دستمزد کم استخدام
میشدند و عالوه بر این باید اجاره پرداخت میکردند ٬در حالی که کویتیها از مسکن سوبسید شده دولتی
)و درآمد جهت پرداخت اجاره( برخوردار بودند ٬و دولت نیز در رابطه با استخدام و پرداخت حقوق به
اولویت میداد .گرچه آماردقیقی از زمان افزایش قیمت نفت در سالهای  1352 / 53در دست نیست ٬ولی
ـگمان میرود که شکاف درآمد موجود میان کویتی و غیرکویتیها وسیعتر شده است ٬و علت نیز افزایش نرخ
اجاره است که بر غیر کویتیها بیش از کویتیها تأثیر بخشیده ٬و دیگر اینکه بخش اعظم درآمد ناشی از
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قراردادها ٬پیمانها و غیره نصیب کویتیها گشته است.
ج :لیکن برای همه ثروت کافی وجود دارد .از نظر مقایسه با دیگر کشـورهای مـوجود ٬ثـروت
فوقالعادهای که همراه با روند مدرن سازی وارد ـکویت شده توسط یک طبقه و یا گروه خانوادگی خاص
ـگردآوری نشده است .افزایش توزیع درآمد نامساویبوده ولی این عمل چندان فاحش نبوده است .آنها که
به ثروت جدید دسترسی بیشتری داشتهاند سعی کردهاند از افراد تهیدست و ناراضی هیچ کس را از قلم
نیندازند وتقریبًا همه از خارجیها گرفته تا تازه واردین میبایست بپذیرند که فوائد بسیاری نصیب آنها شده
است .این ثروت نفتی آنقدر زیاد بوده است که به عبارت دیگر سهم هر کس کافی است .همیشه شکوه از
عدم مساوات وجود داشته و وجود خواهد داشت ٬لیکن این شکوهها ناشی از رنج و مشقت نیست.
غیر کویتیها ـ ـ یک نیروی بر هم زننده ثبات ؟
مطالب بسیاری اخیرًا در مورد جوامع بیثباتی که متکی به بسیاری از تکنسینها و کارگران دیگر
ـکشورها بوده ٬و به خصوص در مورد کشورهای حوزه خلیج که معدودی از آنها دارای جمعیت بومی
ـکوچکتری در مقایسه با نیروی کار وارداتی جهت تأمین نیازهای قرن بیستم هستند ٬نگاشته شده است
لیکن این ترس از بیثباتی زمانی اعتبار مییابد که جوامع خارجی مقیم این کشورها نقش مهمی را در
سیاستهای کشور میزبان خودایفانمایند.واقعیت این است که بخش اعظم اینگونه جوامع موجود در ـکویت
نسبت به سیاستهای کویتی بیتفاوت هستند .توزیع ثروت نیز مسئلهای حاد نیست چون ”ـکارگران
مهمان“ بیش از نقاط دیگر پول درمیآورند ٬و قصد ندارند این مرغ تخم طالئی خود را بشکند در عربستان
سعودی نیروی کار یمنی بسیار عظیمی مستقر شده است ٬که در رابطه با سیاستهای عربستان سعودی در
قبال یمن شمالی و جنوبی نگرانیهای عمیقی را پدید میآورد ٬لیکن در ـکویت نیروی کار خارجی آنقدر
نیست که نمایانگر خطری مشابه با خطر یمنیها در عربستان سعودی باشد .هندیهای بسیاری در ـکویت
هستند )ـکه تعداد آنهااز  35000نفر در سال  1344به  70000نفر در حال حاضر رسیده است( ٬لیکن آنها
از تمام بخشهای هند و هر یک دارای مذاهب ٬زبان و طبقه اجتماعی خاصی میباشند .آنها به جای نگران
بودن در مورد سهم مناسب هندیها در ـکویت ٬نگران اولویت یافتن در میان هندیها هستند.
اـگر انقالب خمینی که اساس ایدهآلگرایی مناسب با خطوط مذهبی ایرانیهای ـکویت را تشکیل میدهد
نبود ٬ایرانیها برای این کشور خطری به حساب نمیآمدند .حداقل میتوان گفت که آنها حرکتی در جهت
پیدایش هزاره اسالمی در ـکویت نداشتهاند.دولت بیش از هر چیز نگران این جامعه عظیم مسلمان غیر
ـکویتی است ٬که بسیاری از آنها از موفقیت خمینی به خود میبالند ٬ولی راضی از این امر است که کارگران
ایرانی اینجا امتیازی ندارند ٬و به محض پیدایش اولین عالئم ناآرامی میتوان در جهت اخراج آنها از این
ـکشور اقدام به عمل آورد.
سیاستهای عربی در میان خارجیها
مهمترین نگرانی مقامات ـکویت را ابتدافلسطینیها تشکیل میدهند )ـکه حدود  300000نفر هستند( ٬و
مصریها ٬عراقیها ٬و سوریها در مرحله بعدی بوده ٬و یمنیها که کارگران قابل اخراج هستند آخرین عامل
نگرانی میباشند .اعراب مقیم این کشور بر خالف اهالی آسیای جنوبی وارث سنت ناسیونالیستی عربی
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هستند ٬و میتوانند با به راه انداختن تبلیغات مدعی مشارکت در موطن عربی باشند که ـکویت نیز بخش
عظیمی از آن را دراختیار دارد .آنها که هوادار شعارهای بعثی هستند میگویند که جهان عرب فاقد حدود
و ثغور است ٬و به همین دلیل ثروت عظیم ـکویت متعلق به همه اعراب است.فلسطینیها میگویند که آرمان
آنها مهمترین آرمان عربی بوده ٬و به همین جهت ثروت ـکویت نیز باید در اختیار کسانی قرار گیرد که با
نظامیگری در تالش برای تحقق بخشیدن به آرمان فلسطین هستند .مصریها که بیش از دیگر اعراب به
جهانی بودن خودمعتقدند ٬علیرغم تغییرات موجود در جامعه  120/000نفری خود که دارای حدود نیمی
از کارگران و نیمه روشنفکران و تکنوکراتهای معتقد به ایدئولوژیهای گوناـگون است ٬معتقدند که کویتیها
افرادی بدوی بوده و نباید برای مصر به عنوان منبع نگرانی وحسادت به حساب آیند .در میان جوامع عربی
ـکویت نوعی احساس سرزنش دوجانبه وجود دارد .کویتیها تمام جوامع عربی را مانند آسیاییهای غیر
عرب حقیر میشمارند ٬فلسطینیها معتقدند که خود آنها رنج کشیدهتر ٬تحصیلکردهتر و با تقویتر از
اعراب بدوی و عقبافتادهای هستند که در تاریخچه نظامیگری و آوارگی آنها سهیم نیستند ٬عراقـیها
نسبت به قدرت مخرب خودشان اطمینان دارند ٬میدانند کویتیها آنان را افرادی فاقد ژرفنگری و کوته
فکر به حساب میآورند ٬و مصریها که به نظر دیگران پست میآیند٬خود را برتر میشمارند٬چون فراعنه و
ناصر افرادی بزرگ بودند و در جهان عرب ملتی به عظمت ملت مصر پدید نیامده است .و به همین دلیل
دولت ـکویت در زمینه مهاجرت اعراب کاهشپدید آورده و جهت تأمین نیروی کار مورد نیاز خود به
آسیای جنوبی و خاور دور روی آورده است تا گسترش بیشتر زیربنای ملی را فراهم آورد .اتباع ـکره
جنوبی بسیار منظم بوده و در مطبوعات چپگرا ”ارتشی“ بسیار خطرناـک به حساب میآیند ٬لیکن در
انجام کار خود بسیار با کفایت بوده و پروژهها را به موقع به پایان میرسانند ٬و مطلقًا عالقهای به امور
درون جهان عرب که بخش اعظم انرژی کار مقامات امنیتی ـکویت را به خود جذب میکند ٬نشان نمیدهند
و پس از پایان کار به موطن خود باز میگردند.
باید درمورد این جبهه از مطالب بیشتری مطلع شویم ٬لیکن نتیجهـگیری ما در حال حاضر این است که٬
ایرانیهای مقیم ـکویت که از حمایت مفروض شیعیان کویتی ایرانیاالصل برخوردارند ٬در صورت مطرح
شدن اهمیت جهانی انقالب اسالمی و درخواست خمینی و یا دیگر رهبران برجسته ایرانی از ایرانیهای
مقیم این کشور جهت تغییردادن نظام حکومت ٬ـکویت میتوانند به صورت خطری عظیم علیه دولت ـکویت
درآیند .ولی این مسئله قابل حل است و بهترین رابطهای ما میگویند که اـکثر کویتیها و منجمله شیعیان و
افراد ایرانیاالصل )شیعی و سنی( خواستار ثبات بوده و از نیروی مخرب اسالمی در جهت از بین بردن
استبداد کویتی حمایت نخواهند کرد ) 1357ـکویت .(6604
مسئله جامعه فلسطینی ٬که سیاست پیشهـگان ـکویت توجه خود را به آن معطوف داشتهاند ٬مسئلهای
ـکامًال متفاوت است ٬و کامًال مدعی تصاحب کامل درآمدهای عمرانی ـکویت بوده و تا زمانی که تضاد
اعراب و اسرائیل ادامه داشته باشد آنها فاقد ”ملیتی“ اصیل برای بازگشت و یا توسل به آن خواهند بود
) 1357ـکویت  .(5021خالصه اینکه٬فلسطینیهامیتوانند ـکویت را به عنوان کشورخودشان تلقی کرده ٬و
نمیخواهند از منابع آن بینصیب بمانند .تا به حال فلسطینیها هیچ عالقهای در جهت اداره کردن ـکویت
نشان ندادهاند .برای آنها فرق نمیکند که چه کسی وارد مجلس شورای ملی شود ٬و تا زمانی که حقوقشان
پرداخت شود و مزایا رضایتبخش باشد ٬آنها به شکوه کردن در مورد بیکشوری خود قناعت کرده ٬و سعی
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میکنند پس از پایان کارهای خود به جای اخراج شدن از ـکویت در همان کشور بمانند و در مـورد
بیانیههای رهبران ـکویت نسبت به آینده خـاورمیانه اظـهارنظرهای مـختصری بـنمایند ٬نـاسیونالیزم
فلسطینی و میانهروی کویتیها به گونهای است ٬که فلسطینیها هرگز حتی خواب در اختیار گرفتن تمام
ثروتهای ـکویت را نیز نمیبینند .و همین موضوع توجه بسیاری از رهبران ملی ـکویت را به خود معطوف
داشته آن هم از زمان جنگ داخلی اردن در پاییز سال  1349یعنی زمانی که فکر تصرف قلمرو حسین
توسط فلسطینیها منجر به پیدایش خونریزیهای عظیم گردید.
آینده فلسطینی .معمای میزبان و میهمان
آینده فلسطینیها در ـکویت بسیار ابهامآمیز است .فلسطینیها بیش از هر گروه خارجی دیگر در این
ـکشور ریشه دوانیدهاند .برعکس  15ـ  10سال پیش که مردان فلسطینی در اینجا کار میکردند و حقوق و
مزایای خود را نزد خانوادههایشان میفرستاد ٬در حال حاضر خانوادههایشان نیز در ـکویت به سر میبرند
و فرزندانشان در مدارس خصوصی این کشور تحصیل کرده ٬و نسل جدیدی از ”ـکویتی ـ فلسطینیها“ در
حال به دست گرفتن رهبریت جامعه فلسطینی میباشد.
یاسر عرفات و بسیاری دیگر از رهبران ساف بخش قابل مالحظهای از عمر خود را در اینجا صرف
ـکرده ٬وخویشاوندانشان دراینجا به سر میبرند ٬لیکن تحت عنوان ”بیگانه“ آن هم به نوعی که نسل آتی به
هیچوجه متوجه آن نخواهد شد .همانگونه که در جاهای دیگر گزارش شده اـکثر فلسطینیهای اینجا
مردمی صلحطلب هستند و سعی دارند آینده اقتصادی و اجتماعی خود را تضمین کنند ٬ولی در میدان
جنگ به مرگ مبتال نشوند .آنها به حمایت لفظی و مالی از سازمانهای مقاومت فلسطینی ادامه میدهند٬
لیکن بیش از آنکه بخواهند ”حقوق ملی“ از دست رفته را باز گردانند خواستار امنیت هستند .ولی این امر
به معنی آن نیست که هویت خود را به عنوان یک جامعه ملی از دست دادهاند .اـگر دولت ـکویت از آرمان
فلسطین حمایت نکند ٬دچار دردسر عظیمی خواهد شد .در این صورت نه تنها فلسطینیهای مستقر در
سمتهای کلیدی وزارتخانهها ٬و آن دسته از افراد مشغول به کار در کارخانههای نمکزدایی و دیگـر
سمتهای حیاتی ملی انزجار خود را نشان خواهند داد ٬بلکه محرومیتهای جامعه فلسطینی به اشکالی
مختلف بروز کرده و موجب دلتنگی رژیم صباح خواهد شد.
اـگرفلسطینیها حق انتخاب داشته باشند ٬این موضوع ثابت خواهد شد .در صورتی که تالش صلح در
خاورمیانه منجر به پیدایش یک دولت و یا کشور فلسطینی شود ٬کویتیها مجبور نخواهند بود از ”قربانیان
تهاجم صهیونیستی“پذیرایی کنند .در همان حال٬فلسطینیهایی که درپیشرفت ـکویت به سوی مدرن شدن
نقشهای مهمی ایفا کردهاند سمت اقتصادی خود را در خلیج رها کرده و به هموطن خود باز خواهند گشت
تا پستهایی را در اختیار گیرند که منافع اقتصادی چندانی برای آنها ندارد .کویتیها به هیچ وجه مایل
نیستند فلسطینیها را جذب جامعه واقعی کویتی کنند ٬لیکن بر مهارتهای جامعه فلسطینی نیازمند خواهند
بود .قابل پیشبینی است که کویتیها در تالشند تا مسئله اشتغال به کار فلسطینیها در ـکویت از جذابیت
ـکمتری برخوردار شود ٬و البته فرض بر این است که موجودیت موطنی فلسطینی از نظر سیاسی این کار را
امکانپذیر خواهد نمود ٬لیکن میتوان پیشبینی کرد که هزاران فلسطینی که سراسر عمر خود را در ـکویت
ـگذرانده ٬ولی در متن اجتماعی سیاسی آن فعالیت نداشتهاند ممکن است مجبور شوند بین وفاداری به
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فلسطین یا وفاداری به ـکویت یکی را انتخاب کنند ٬و بسیاری انتخاب دوم را پیشه خواهند کرد ٬و بدین
ترتیب دولت ـکویت مجبور خواهد شداقداماتی را به عمل آورد که بافت ظریف و شکننده اجتماعیاش را
به خطر خواهد افکند .تا زمانی که جهان طرفدار فلسطین ٬فلسطینیهای مقیم ـکویت را گروهی به حساب
آورد که در انتظار نقل مکان به موطن خود هستند ٬محروم نگاهداشتن فلسطینیهای مقیم از منافع کویتی نه
تنها قابل درک نیست ٬بلکه ”وظیفه ملی عربی“ حکم میکند که انجام این عمل از جهت دیگر کمک به
تضعیف آرمان فلسطین بوده که به عنوان یک نیرو در جهت باز پس گرفتن موطن خود به حرکت در
آمدهاند .ایجاد یک کشور فلسطینی کویتیها را وادار خواهد ساخت که نسبت به مفهوم حضور فلسطینیها
در ـکویت تجدیدنظر نمایند.
آینده جوامع خارجی
مدرن سازی و شهرسازی هر چقدر ادامه یابد کویتیها بیش از پیش در کشور خودشان به صورت
اقلیت در خواهند آمد ٬چون آنها انگیزهای برای انجام کارهای پست و یا کارهای بسیار فنی ندارند چون
میتوانند جهت انجام آن کارها دیگران را به استخدام خود درآورند .و در صورتی که ـکویت بخواهد
اقتصاد نفتی خود را به یک اقتصاد صنعتی تبدیل نماید ٬باید شهروندان خود را از اقلیت خارج سازد ٬و با
وارد کردن مهارتهای الزم در جهت ایجاد یک صنعت مدرن ٬و وارد کردن نیروی کار الزم جهت حفظ و
تداوم این صنعت آن را تشدید نماید.
به سوی یک سیاست مبتنی بر نیروی انسانی
در اواسط سالهای  1350که ـکویت مملو از طرحهای صنعتی ایجاد کار ازپتروشیمی تا ذوبآهن بود٬
به نظر میرسید که کویتیها به عنوان درصدی از کل جمعیت کاهش خواهند یافت .بررسی نیروی انسانی
سال  1354با پیشبینی نیاز به نیروی انسانی در سالهای  59ـ  1354بر اساس طرحهای صنعتی سازی
سریع چنین نتیجه گرفت که تا سال  1359بخش کویتی جمعیت از  47/5درصد به  46درصد تقلیل
خواهد یافت که علت آن هجوم نیروی کار مورد نیاز خارجی میباشد .ولی از آن زمان پروژه ذوبآهن و
بسیاری پروژههای جاهطلبانه دیگر یا صریحًا رد و یا بایگانی شدهاند .مقامات ـکویت ٬به سرپرستی شیخ
علی خلیفه الصباح ٬وزیر جدید نفت علنًا مخالفت خود را با پروژههای ”فیل سفید“ اعالم داشتهاند ٬و این
مخالفت حتی در موقعی علنی شد که با منافع محلی قدرتمند که خواستار تکمیل و احداث آنها بودند در
تضاد بود .مهمتر اینکه خسارات وارده به تولید محلی در نتیجه رقابتهای خارجی ٬سبب حمایت از ایجاد
تعرفه حراست گمرکی شد ٬و بازرگانانی که خواستار صنعتی شدن در دوران رونق بعد از  1352بودند نیز
اـکنون آن را خالی از خطا نمیبینند ٬و هواداری آنها از این مسئله هم تقلیل یافته است .کویتیها بیش از
پیش ازتأثیرمنفی پروژههای صنعتی بر کشور کوچک خود آـگاهی مییابند ٬و درنهایت باپیشرفتهترشدن
آنها و انجام مسافرتهای متعددمتوجه میشوند که بهتر است در خارج از کشورسرمایهـگذاری کنند و نه در
ـکویت.
ـگرچه مفهوم سیاست نیروی انسانی دولت ـکویت علنًا فاش نشده متخصصین حاضر در یک سمینار
منطقهای مربوط به جمعیت و نیروی انسانی در ـکویت در اوائل سال جاری و دیگر ناظران مطلع کویتی و
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غیر کویتی اظهارداشتند که دولت این کشور در نظر دارد در زمینه صنعتیگرایی و مهاجرت سیاست بسیار
محدودی را پیشه خود سازد .ـکویت در زمینه مسکن ٬راهسازی ٬برق ٬آب و غیره منابع مالی بسیاری را
خرج خواهد کرد ٬لیکن در انجام آن از یک سیاست آـگاهانه در زمینه وارد کردن کارگران مورد نیاز
بهرهبرداری خواهد کرد و به جای اعراب به آسیاییها اجازه ورود خواهد داد تا پس از پایان یک پروژه
بدون ایجاد مزاحمت به کشور خود باز گردند .بنابراین رشد اقتصادی به تنهایی به افزایش جمعیت غیر
ـکویتی منجر نخواهد شد.
دولت ـکویت به هر نحوی از انحاء سعی دارد مانع از افزایش جمعیت غیر کویتی مقیم اینجا شود .به ما
ـگفته شده است که فلسطینیهایی که در ـکویت مستقرنشدهاند حتی اـگراقوام نزدیک آنها در اینجامقیم باشند
نیز نخواهند توانست اجازه اقامت دریافت دارند .قانون جدید خدمات مدنی میگوید هیچگونه منافع و
امتیازی به کودکان غیر کویتی متولد پس از  10تیرماه  1358تعلق نخواهد گرفت ٬طی روند موجود
ـکویتیها به اشغال سمتهای غیر کویتیها پرداختهاند که اینگونه پستها از شغلهای بسیار فنی تحت نظارت
اروپائیان گرفته تا شغلهای متوسط را در بر میگیرد که در حال حاضر این روند کماهمیت است .قبًال هم
متصدیان بانک و فروشندهها هندی بودند ٬ولی تعداد بیشتری از کویتیها اینگونه کارها را نیز عهدهدار
میشوند .زنان کویتی بیش از گذشته به انجام کارهای منشیگری ٬تدریس و عهدهدار شدن سمتهای فنی
ـکه قبًال تحت اشغال غیر کویتیها بودپرداختهاند .در سال  1344تعداد کارمندان زن کویتی بالغ بر 1/092
تن از کل تعداد زنان یعنی  184/297تن بود که معادل  %6نیروی کار میباشد .در سال 1354تعداد آنها
هفت برابر و به  7/500تن رسید ٬در حالی که نیروی کار حدود دو برابر ) (305/000شده بود ٬و مشارکت
آنها در کل نیروی کاری ـکویت که  %8بود به  2/5درصد رسید با افزایش تعداد دانشجویان زن کویتی در
دانشگاه ـکویت ٬میزان مشارکت زنان کشور در نیروی کار افزایش خواهد یافت ٬و از میزان کارگران غیر
ـکویتی خواهد کاست.
”ـکویتی سازی“ شغلها یکی از سیاستهای ضمنی دولت بوده است ٬اما ناظران در مورد امکان موفقیت
آن نظریات مختلفی دارند .کسانی نیز هستند که معتقدند سمتهای جذاب بخش دولتـی و خـصوصی
هماـکنون توسط کویتیها اشغال شده است ٬و سمتهای غیر جذابتر خواهان چندانی در میان کویتیها ندارد و
باید توسط غیر کویتیها اشغال گردد ٬ولی دیگران هنوز هم معتقدند که هنوز هم سمتهای زیادی برای
ـکویتیهای جوان تحصیلکرده در بخشهای مدیریت و فنی وجود دارد که تحت اشغال خارجیها میباشد.
همه معتقدند که کویتیها هیچگاه جای کارمندان مصری و پاـکستانی را در بخش زباله روبی شهرداری
نخواهند گرفت و گفته شده که امیر به طور خصوصی اظهار داشته است که کشور همیشه نیازمند مهندسین
و مدیران عالیرتبه غربی خواهد بود تا مانع از توقف کار ماشینآالت و سیستم پیچیده صنعتی و اداری
شود.
همه جوانان کویتی تحصیلکرده مایل نیستند پس از بازگشت با دریافت حقوقی در سلسله مراتب
اداری کار کنند در حالی که میتوانند بااقدام به تجارت ثروتمند شوند ٬ولی به طور کلی معتقدیم که درصد
ـکویتی در نیروی کار دائمی ـکویت در آینده قابل پیشبینی به تدریج افزایش خواهد یافت ٬تا از تعداد
خارجیها به نسبتی کاسته شود .برنامهریزی اقتصادی و تغییر نظریات کویتیها در مورد ماهیت رشد آتی
سبب تشدید غرایز سیاسی اجتماعی شده و کویتیها را وادار ساخته که از غرق شدن در میان جامعه
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خارجیها ممانعت نمایند.
تشنج میان گروههای کویتی
همانگونه که فلسطینیها و یا دیگر خارجیهای مقیم این کشور خود را کویتی نمیدانند و یا سعی ندارند
تابع ـکویت شوند )مگر به منظور کسب منافع موجود در ـکویت( ٬کویتیها نیزفلسطینیها و دیگر خارجیها را
بخشی از هیئت سیاسی کشور به حساب نمیآورند .نکته جالب توجهی که در نتیجه چندین ساعت گوش
دادن به مطالب دیوانیه و یا دیگر مباحث دستگیرمان شد ٬این است که هنگام مباحث سیاسی محلی فقط
موضوعات و مسائل کویتی مطرح میشود ٬به نحوی که گمان میرود اـکثریت غیرکویتی اصًالدراین کشور
وجود ندارد.
اظهار نظرهای افراد کویتی و مقاالت مندرج در روزنامهها توسط پروفسورهای کویتی در مورد تأثیر
مدرن سازی بر گروههای مختلف ـکویت و تداخل رابطه این گروهها ٬ما را به نکات زیر رهنمون میسازد:
الف :صباح ـ سابقه صباح در توزیع ثروت که نمونه آن واریز کردن یک چهارم درآمد کشور به جیب
ـکویتیها از طریق برنامه خرید زمین میباشد ٬بسیار جالب توجه است .از سال  1352بازرگانان کویتی از
شرکت جوانان صباح در امور تجارتی نارضایتی خود را نشان دادند .ولی بسیاری از صباحها ٬چون شیخ
ناصر ٬فرزند وزیر خارجه در زمینه سرمایهـگذاری در خارج از کشور فعالیت بسیاری نشـان داده و
نمیتوان گفت که سهمیه کویتیها را ربوده است .عالوه بر این ٬این پدیده نتیجه عادی تحصیالت جوانان
صباح است که میخواهند تحصیالت خود را در زندگی به کار گیرند .گذشته از تجارت ٬تعدادی از آنها به
خصوص زنها در چند وزارتخانه در بخشهای فنی به کار پرداختهاند .خالصه اینکه صباحهای جوانتر به
ـکار خود سرگرم شدهاند .اینکه ورود جوانان خانواده صباح مورد انتقاد است نشانگر این واقعیت است که
در ـکویت تجارت تحت کنترل خانواده حاـکمه نیست .بر خالف عربستان سعودی اولین سؤال تاجران
بازدید کننده از این کشور این نیست که کدام یک از اعضای خانواده را حاـکمه را به عنوان دالل انتخاب
ـکنند تعدادی از اعضای خانواده صباح در شرکتهای تجاری یا ساـکت هستند و یا پرسر و صدا و تجار
بازدادکننده میتوانند شرکتی را انتخاب کنند که در فهرست شرکاء آن یکی از شیوخ الصباح باشد ولی
سرعت مدرنسازی ـکویت سبب نشده که تجارت در انحصار خانواده صباح قرار گیرد )به منظور اطالع
بیشتر در مورد خانواده صباح و موقعیت آنها در ـکویت به ـکویت الف ـ  23مراجعه کنید( .با این وصف
بازرگانان کویتی از مشارکت خانواده صباح در زمینه تجارت ناراضی میباشند.
ب :شیعیان .اقلیت شیعی ـکویت که حداقل ) %20به ـکویت  6604مراجعه شود( کل جمعیت کشور را
تشکیل میدهند ٬با یکدیگر وابسته بوده و در نتیجه ثروت ناشی از مدرن سازی بسیار کامیاب شدهاند .به
دنبال حمایت خانواده صباح و صنایع خود ٬بسیاری از خانوادههای برجسته شیعه ثروت کافی گـرد
آوردهاند .تعصبهای دیرین به سهولت از میان نمیرود و قطعًا سنیهای ـکویت به خصوص افراد بدوی و
تحصیل نکرده از رسیدن ”آن ایرانیها“ به سمتهای مهم ناراضی هستند .افزایش ثروت و تحصیالت همراه
با ظهور خمینی سبب مغرور شدن بیش از حد شیعیان شده است .طبق گزارش قبلی )ـکویت الف (15
شیعیان احتماًال در مجلس شورای ملی آینده نمایندگان بیشتری خواهند داشت )به پایین رجوع شود( .از
آنجا که به رسمیت شناختن این جامعه متمول تأثیری بر بقیه هیئت سیاسی کشور نخواهد داشت ٬گمان
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نمیکنیم که ابراز عقیده بیشتر جامعه شیعی سبب بروز اصطکاـک با جامعه سنی کشور گردد .در حقیقت
یکی از افراد برجسته سنی که دو دخترش را به ازدواج فرزندان یکی از شیعیان ثروتمند درآورده میگوید
ـکه این اختالفات در حال از بین رفتن است ٬ولی پدیده خمینیگرایی نهتنها به شیعیان احساس غرور
تازهای بخشیده بلکه تعصبهای دیرینه سنیها را نیز برانگیخته است .از دیماه سال  1358شعار ”همه
ـکویتیها یکسان هستند“ کمتر شنیده شده و بالعکس شعار ”یک شیعه همیشه شیعه است“ بیشتر به گوش
میرسد .کویتیها ترس از آن دارند که مبادا شیعیان ـکویت توسط آرمانهای مذهبی غیر مسئوالنه تحریک
شوند .معروفترین رابطهای ما پیشبینی میکنند که در صورت وقوع این امر وفاداری آنها نسبت به
ـکویت و الصباح ثابت میشود که هنوز این مرحله به آزمایش گذاشته نشده است.
ج :خانوادههای تجار قدیمی در مقابل دیگر ”شهرنشینان“ کویتی .طبق مطالب آمده در پاراـگراف 6
”باال“ مدرن سازی ـکویت سبب ثروتمندتر شدن بعضی از خانوادههای ثروتمند شده است .آیا این موضوع
بین خانوادههای تجار قدیمی و دیگر شهرنشینان کویتی که به ثروت چندانی دست نیافتهاند ایجاد تضاد
ـکرده است؟ کویتیها از پاسخ دادن به این سؤال طفره میروند .آنها خاطرنشان میسازند که وزارتخانههای
ـکویت در سطوح دستیار معاون وزیر ٬معاون وزیر و حتی وزیر القاب نسبتًا ناشناختهای به خود گرفتهاند.
تعدادی از کویتیهائی که از خانوادههای مهم نیستند در بازار سهام و بازرگانی به خوبی پیشرفت کردهاند٬
چون برخالف خانوادههای تجارقدیمی خود را به خطرمیافکند .نهایتًا باید گفت که دراقتصاد رو به رشد
ـکویت ٬نظام قدیمی که در آن چند خانواده تجارت را در اختیار داشته و بر بازار تسلط داشتند ٬مصداق
ندارد.
اقتصاد کشور به مقدار کافی گسترش یافته و نیاز به تخصص را محسوس نموده است .در اینگونه
اوضاع ٬جوانان جسورتر به رقابت با نهادهای قدیمیتر مبادرت ورزیدهاند .در حقیقت ٬یکی از اعضاء
خانوادههای قدیمی به ما گفت امیر در نظردارد بخش تجاری را دراختیار خانوادههای جدیدتر قرار دهد٬
تا از امتیازات خانوادههای قدیمیتر بکاهد ”همانگونه که شما اقلیتها و تجارتهای کـوچک را رشـد
میدهید “.بانکداران مطلع کویتی به ما میگویند که اـگر یکی از کویتیها بتواند به عنوان عامل چند شرکت
موفقیتی کسب کند به اعتبارهای بانکی دست خواهد یافت و ثروت عظیمی را خواهد انباشت .ورود به
بخش تجارتی در ـکویت آزاد بوده و ازجذابیت خاصی برخورداراست.الگوی ثروتمندتر شدن ثروتمندان
تداوم پیدا میکند .ولی ٬دولت سعی کرده است اقداماتی به عمل آورد تا همه کویتیها ثروتمند بشوند .به
همین دلیل است دولت به احداث یک پروژه مسکن پنج میلیارد دالری مبادرت ورزید تا کویتیهااز مسکن
پاـکیزهای برخوردار شده و مجبور نباشند اجارههای سنگینی را بپردازند و به همین ترتیب در مورد غذا٬
تحصیل رایگان و بهداشت نیز سوبسیدهایی قائل گردید .از نظر کویتیها که پدرانشان صیاد مروارید و یا
دروازهبان بودند و دوران کودکی را بدون داشتن آب و برق گذرانیدهاند ٬این پیشرفتها چشمگیر است .تا
زمانی که دولت ـکویت این منافع را تضمین کند ٬و فضای بازرگانی برای ورود کویتیهای کم سرمایه باز
باشد ٬اختالف در آمدها تضادی را به وجود نخواهد آورد ٬ولی موجب پیدایش غرولندها خواهد شد.
د :کویتیهای ”شهرنشین و بدویها“ ـ اجداد قدیمترین خانوادههای ـکویت بدوی بـودند و آنـها از
موروثات خود مغرور هستند .با این وصف٬هنگامی که امروزه کویتیهای ”شهرنشین“ از بدویها سخن
میگویند ٬از اجداد نجیبزاده خود حرف به میان نمیآورند ٬بلکه منظورشان کسانی است که به خاطر
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ثروتهای نفتی از صحراها به آنجا آمدهاند و به تعدادزیاد تابعیت این کشور راپذیرفتهاند .درواقع همانگونه
ـکه در فوق اشاره شد حدود  %40کویتیها اصل و نسبشان به بدویهای تابع این کشور و یا فرزندان آنها
میرسد ٬تقریبًا تمام کویتیهای تحصیلکرده از ”بدویها“ به عنوان یک عامل مزاحمت یاد میکنند .با وجود
اینکه بسیاری از آنها در دهه  30و  40تابع این کشور شدند تا در مجلس شورای ملی بلوکی راتشکیل داده
و از خانواده حاـکمه در برابر جناح ناسیونالیستی عربی حمایت نمایند ٬ولی بسیاری از آنها عملکرد خوبی
نداشتند .آنها اغلب بیش از جناح مخالف ایجاد ممانعت میکردند و از هر کسی که به آنها وعده میداد٬
حمایت میکردند .اـکنون بسیاری آنها را عامل مزاحمت تلقی میکنند ٬چون بخش عظیمی از مخارج
دولتی را به خاطر کاری که بیش از چای نوشی نبوده به خود اختصاص میدادند.همیشه متقاضی خدمات
اجتماعی بوده و با پاسخ بوروکراسی راضی نمیشوند و اغلب شکوائیههای خود را نزد امیر یا ولیعهد
میبرند ٬وزارت دفاع که نیروهای آن نیز متشکل از افراد بدوی است ٬به منظور مبارزه با این روشها دو
معبر ورودی در دیوار محوطه وزارتخانه تعبیه کرده تا بدویها بدون هیچگونه مانعی وارد دیوانیههای وزیر
دفاع و رئیس ستاد شوند که آنها نیز بدویها را در روز چهارشنبه میپذیرند.
در دی ماه  ٬1358امیر در سفر به محلههای متعدد شکوائیههایی از بدویها دریافت نمود که طی آن از
ـکندی پیشرفت در زمینه احداث مسکن و ارائه خدمات عمومی برای این گروه اظهار ناراحتی شده بود .در
واقع فهرست انتظار بسیار طوالنی است .آنهایی که از سال  1347تقاضای مسکن ارزان قیمت کرده بودند٬
هماـکنون آن را دریافت کردهاند.دولت ـکویت در نیمه راه تکمیل یک پروژه مسکن پنج میلیارددالری است
و احداث یک نیروگاه  1 / 1میلیارد دالری نیز آغاز خواهد شد ٬و قرار است یک نیروگاه  2میلیارد دالری
دیگر نیز احداث شود .با وجود این فعالیتهای گسترده به ما گفته شد که شکوائیههای بدویها مـوجب
پیدایش مخارج بیشتر دولتی در زمینه مسکن ٬آپارتمانسازی ٬فاضالب ٬سـیستمهای آبرسـانی و
برقرسانی خواهد شد .اما ثروت ـکویت آنقدر عظیم است که هیچ یک از افراد ”نهادها“ از مصرف زیاد
منابع پولی در اینگونه موارد شکایتی نمیکنند.
با این وصف ٬کویتیها اساسًا متحد هستند :پس از طبقهبندی اختالفات درونی ـکویت ٬نباید پیرامون
آنها جنجال زیادی به راه انداخت ٬همین واقعیت که بدویها امکان مییابند و مانند ”شهرنشینان“ کویتی
اتومبیلرانی میکنند و به خرج دولت به خارج سفر میکنند ٬سبب شده که آنها وارد هیئت سیاسی کشور
بشوند .درست است که پس از اسکان در شهر خواهند ماند ٬که نمونه اینگونه بدویها جهاره است که در
ظاهر بدوی باقیماندهاند ٬لیکن در هنگام کار و زندگی روزمره با دیگر کویتیها معاشرت دارند .کویتیها
دارای هر اصل و نسبی باشند در خارج لباس غربی بتن میکنند ٬ولی به محض مراجعت به ـکویت لباسهای
ـکویتی خود رامیپوشند .چرا ؟ یکی از علل آن عادت و سنن است اما علت دیگر آن این است که آنها را از
اعراب غیر کویتی متمایز میسازد .مسئله در اقلیت واقع شدن برای کویتیهاچندان اهمیت ندارد ٬چون آنها
از روحیهای حاـکی از ”ما و آنها“ برخوردارند .اختالفات بین اشرافزادگان تاجر و دیگر ”شهرنشینان“
ـکویتی وبین ”شهرنشینان“ـکویت وبدویها هر چه باشد٬یک موضوع خانوادگی است ٬به نحوی که همه آنها
معتقدند که کویتی بودن با تمام امتیازات و منافع آن خوب است ٬و دیگر افراد مقیم ـکویت خوب نیستند.
افرادی بدوی میگویند که وطنپرستی ناشی از  500هزار دالر منافع حاصل از کویتی بودن در سر تا سر
زندگی است.مفهوم آن هر چه باشد باید گفت که یک عامل نیرومند متحد کننده است و بر خالف تشنجات
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ناشی از مدرنسازی ٬هیچگونه تضادی میان گروههای کویتی پدیدار نخواهد شد.
ـگر چه بنا به بیانیههای رسمی کویتیها ”یک خانواده“ را تشکیل میدهند ٬ولی کویتیها گویاپذیرفتهاند
ـکه جامعه آنها از نظر کمی و کیفی رشد کرده و نظام بسته و مشورتی دیوانیه که از طریق آن اخبار به طرز
مؤثری به مقامات میرسد تغییر کرده است .کیفیت مذاـکره در نتیجه گسترش شهر ـکویت و پراـکندگی
خانوادهها در حومههای مختلف و ورود هزاران خانواده جدید بدون رابطههای سنتی ٬جو شایعه پراـکنی
ـکویت قدیمی را تغییر داده است .بنابر این یکی از تأثیرات جالب توجه مدرن سازی ـکویت افزایش ایمان
در قوه مقننه ملی به عنوان وسیلهای جهت ابراز عقیده عناصر متعدد جامعه شده ٬و نیز سبب شده است که
بتوان قوه مجریه را تا حدودی در برابر سیاست و یا نگرشهای آن مسئول دانست .با فرا رسیدن زمان تعیین
شده یعنی مرداد  1359جهت انتخابات مجدد مجلس که درمرداد  1355منحل شده بود این روحیه بیشتر
تقویت شده است .تبدیل منافع عناصر متعدد ـکویت به صورت یک فرمول قابل قبول توجه مـقامات
عالیرتبه را در ماههای آتی به خود جلب خواهد کرد) .به ـکویت  (3302رجوع کنید.
نتیجهـگیری
فشارهای ناشی از مدرن سازی بافت قدیمی جامعه کویتی را تغییر نداده است .در ـکویت هیچگاه
روستایی وجود نداشته ٬بنابراین مشکل جلب روستاییان به شهرها وجود ندارد ٬که جهت یافتن کار به
ـکارخانهها بیایند و یا به شعارهای ناسیونالیستی متوسل شوند تا از روستایی بودن خود رها شوند .ـکویت
مرکب از ملیتها و قلمروهای مختلف نیست که هر یک منتظر به قدرت رسیدن خود در دولت باشند تا
بتوانند عقاید جدایی طلبانه خود را ابراز دارند .عمران ثروت باد آوردهای را به همراه آورده است ٬لیکن
این ثروت به خوبی در میان جمعیت توزیع شده ٬چون حکام این ملت سعی کردهاند باتوزیع صحیح ثروت
از بروز نارضایتیها جلوگیری به عمل آورند .مدرن سازی سبب مهاجرت هزاران کارگر و تکنیسین و
سرمایهـگذار مختلف به این کشور شده و بعضی از آنها از قبیل فلسطینیها وایرانیها آن چنان مستعدذینفوذ
واقع شدن از خارج هستند که دولت باید در مورد آنها چارهای بیندیشد ٬آن هم با استفاده از روشهای
امنیتی و یا اتخاذ سیاست ملی .آنها امیدوارند که بتوانند آیندهای توأم با حداقل این تشنجها و بحرانها
داشته باشند ٬آن هم از طریق محدود ساختن مهاجرت و برقراری رابطهای دقیق با دولتهای جـوامـع
خارجی مقیم ـکویت ٬ماهیت قدیمی و متجانس ـکویت ”قبل از نفت“تغییریافته ٬امایک نوع ”ـکویتی بودن“
خاص وجود دارد که عالوه بر قدیمیترین خانوادههـای تـاجر بـا تـاریخچه  200سـاله اقـامتشان
خانوادههای بدوی را که تازه معنی زندگی در یک مکان و داشتن شغل دولتی را فهمیدهاند در بر میگیرد.
صمیمیت ساده زندگی چهل سال پیش کویتیها در پس دیوارهای گلی تغییر کرده و جای آن را فرهنگ
ماشین بیوک گرفته است ٬که به وسیله آن مردم از یک محله به محله دیگر میروند تا با خانوادههایشان
مالقات نمایند .این تغییر سبب شده است که به منظور حفظ توافق همگانی هر چند یک بار نمایندگان
منتخب گرد هم جمع شده و در مورد نظم و شادی آتی جامعه کویتی تصمیم اتخاذ کنند.
ساترلند
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ـکویت ٬الف ـ 25
ضمیمه 1
ملیت
اردنی و فلسطینی
عراق
عربستان سعودی
لبنانی
سوری
مصری
سودانی
جمهوری دمکراتیک یمن
جمهوری عربی یمن
ملیتهای عربی خلیج
مسقطی عمانی
غیره
اتباع عربی غیر کویتی
ایرانی
هندی
پاـکستانی
غیره
ـکل ملیتهای غیر عربی
جمع
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طبقهبندی نشده
ترکیب جامعه خارجی از نظر ملیت
1354 ٬1349 ٬1354
1343
77712
25897
4632
20877
16849
11021
4196
2635
144
2011
19584
6143
187923
30790
11699
11735
5133
59357
247280

%
31/4
10/5
1/9
8/4
6/8
4/4
0/2
1/1
ـــ
0/8
7/9
2/5
75/9
12/4
4/7
4/7
2/1
24/1
100

1349
147690
39066
10897
25387
27217
30421
773
8604
2363
5518
14670
237
312849
39129
17336
14712
7240
78417
39126

%
37/7
10
2/8
6/5
6/9
7/8
0/2
2/2
0/6
1/4
3/7
0/1
79/9
10
4/4
3/8
1/8
20
100

1354
204178
45070
12527
24776
40962
60534
1553
12332
4831
4056
7313
1055
419187
40842
32105
23016
7599
103562
522749

%
39
8/6
2/4
4/7
7/8
11/6
0/3
2/4
0/9
0/8
1/4
0/2
80/1
7/8
6/1
4/4
1/4
19/8
100

ـکویت .الف 25 -
ضمیمه ب
عدم تساوی درآمد کویتیها بنا به بررسیهای دانشمندان کویتی به علل زیر رشد یافته است:
آنها که قبل از دوران نفتی کنترل امور را به دست داشتند ٬صاحبان کشتیها و تجار ٬بیشتر به وارد کردن کاال
با استفاده از درآمدهای نفتی مبادرت میورزیدند ٬در حالی که دیگر کویتیها چون بدویها ٬صنعتگران٬
ماهیگیران و غیره از سمتهای جدید خود در بخش نفتی و یا دولتی راضی بودند .از آنجا که واردات توسط
شرکتهایی صورت میگیرد که  % 51سهام آنها کویتی است تجار در نتیجه گسترش سریع درآمد ـکویت
منافع بسیاری را به جیب زدند .عالوه بر این از آنجا که  % 4/8عمال کویتی  % 38کل کاالها را وارد
میکنند ٬میتوان گفت که گروه کوچکی منافع ناشی از رشد سریع درآمدهای ـکویت را نصیب خـود
ساختهاند .عالوه بر این ٬از آنجا که افراد عالیرتبه دولتی از میان تجار انتخاب میشدند ٬قبًال از نقشههای
دولت در زمینه اـکتساب زمین باخبر بوده و سودهای کالنی را نصیب خودساختند .آنها کسانی بودند که به
پیمانکاری پرداختند ٬و باز هم منافعی به جیبهای خود سرازیر کردند .چون گذشته ازواردات ٬بخش اعظم
درآمد دولت صرف احداث ساختمان میشد و نه پرداخت حقوق .نهایتًا ٬تجار عالیرتبه در نتیجه تورم
ناشی از افزایش قیمت نفت در سالهای  1352 / 53سود بردند ٬چون در زمینه ساختمانهای اداری و

ـکویت )51  (2

آپارتمان بشدت سرمایهـگذاری کرده بودند و میتوانستند اجاره بها را تا پنج برابر یا بیشتر باال ببرند.
ـکارمندان دولتی متوسط و اول رتبه کویتی و کارگران صنعت نفت مجبور به پرداخت اجاره شده و از تورم
موجود بیشتر آسیب میدیدند.
سند شماره )(49

طبقهبندی :خیلی محرمانه
تاریخ 16 :مرداد 1358
به :وزارت امور خارجه در واشنگتن دی  -سی
از :سفارت آمریکا در ـکویت
موضوع :احتمال مذاـکره بین  9کشور اروپایی  EC - 9و خلیج عربی
 1ـ )تمام متن خیلی محرمانه است(.
 2ـ در حین گفتگویی که در هفتم اوت با شیخ مبارک جابر آل احمد سرپرست دفتراقدامکننده وزیر
امور خارجه داشتم ٬با اشاره به گزارشات )مختلف( درباره سفر راشد عبداهلل وزیر امور خارجه امارات
متحده عربی به ـکویت در هفته گذشته ٬درباره امکان برگزاری یک اجالس عربی یا خلیجی سؤال نمودم.
شیخ مبارک گفت که این بازدید هیچ ربطی با اجالسی از اینگونه نداشته است .بلکه هدف آن دنبال کردن
ـگامی بود که توسط ـکویت قبل از اجالس توکیو در اواخر ژوئن برداشته شده بود تا از فرانسه خواسته شود
ـکه در مذاـکرات پیرامون نفت و قیمت آن بین  9کشور اروپایی )مترجم  9ـ  (ECو کشورهای عربی خلیج
عمل نماید .به گفته شیخ مبارک فرانسویها این پیشنهاد را با شرکتکنندگان ژاپنی در میان گذاشتند و
رئیسجمهور کارتر نیز در بیانات خود از آن حمایت کرده است.
 3ـ در رابطه با گزارش رسیده از بروکسل ٬مرجع ب ٬که من در هنگام این گفتگو آن را مطالعه نکرده
بودم ٬شیخ مبارک گفت هدف این است که فقط کشورهای عربی خلیج به عنوان کشورهای تولیدکننده
شرکت نمایند و عراق و ایران که ”با حضور خود ایجاد دردسر میکنند“ از این اجالس محروم شوند.
 4ـ در مورد حمایت سیاسی اروپاییان از مـوضع اعـراب در قـبال بـحران خـاورمیانه و در ازاء
سخاوتمندی بخش نفتی ٬نه شیخ مبارک حرفی زد و نه من چیزی مطرح کردم.
 5ـ شیخ مبارک گفت که در مورد تشکیل چنین اجالسی اقداماتی در حال انجام است .وی فکر میکند
ـکه اجالس اوپک دراروپا در ماه سپتامبراحتماًال مکان تأیید طرحها و برنامههای این اجالس و گردهمایی
ساترلند
خواهد بود.
سند شماره )(50

طبقهبندی :خیلی محرمانه
تاریخ 23 :مرداد 1358
به :وزارت امور خارجه در واشنگتن دی  -سی
از :سفارت آمریکا در ـکویت
موضوع :برنامههای بازاریابی و تولید نفت ـکویت
 1ـ )تمام متن خیلی محرمانه است(.
 2ـ خالصه .در مالقاتی که در 12اوت رئیس کمیته بازاریابی وزارت نفت ـکویت شیخ علی جابرالعلی
الصباح با مقام سفارت داشت ٬وی اعالم کرد که ـکویت در نظر ندارد تولید نفت خام خود را کاهش دهد
چون ازتأثیر منفی آن بر بازار جهان آـگاه است .وی گفت تصمیم سعودیها مبنی بر افزایش ٬تولید وضع بازار
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و به خصوص بازار سیاه را آرامش بیشتری بخشیده است ٬و گفت که ـکویت اـگر به دالیل سیاسی و برای
آزمایش تقاضا و آزمایش مشتریان قراردادی خود نباشد وارد بازار سیاه نمیشود .دولت ـکویت در نظر
دارد نقش شرکتهای مهم را به عنوان مشتریان اصلی نفت خام این کشور کاهش دهد و هنگام تجدید
قراردادهای آنها در ماه آینده خواستار کاهش برداشت ٬توسط شرکت ـگلف و شرکت بریتیش پترولیوم
خواهد گردید .ـکویت در نظر دارد تعداد مشتریان خود را افزایش داده از شرکتهای مستقل و مسئول دولتی
استفاده نماید تا بتواند کمبود موجود توسط شرکتهای مهم نفتی در ـکویت را جبران نماید .و ترجیح میداد
ـکه بر اساس روابط تجاری به جای روابط بین دولتین با شرکتهای دولتی معامله نماید .فرانسویها متقاضی
خرید نفت ـکویت شدهاند ٬لیکن ـکویت هنوز پاسخی به آنها نداده است) .پایان خالصه(.
 3ـ برنامه تولیدی ـکویت :مقام سفارت در تاریخ 12اوت با شیخ علی جابرالعلی الصباح ٬رئیس کمیته
بازاریابی وزارت نفت مالقات کرد تا پیرامون استراتژیهای بازاریابی و تولید نفت خام ـکویت بحث و گفتگو
نماید.هنگامی که از وی در مورد بیانات گزارش شده وزیر نفت شیخ علی خلیفه الصباح مبنی بر کاهش
نفت ـکویت به سطح 1/5میلیون بشکه در روزسؤال شد٬وی اظهارداشت که آن گزارشها نادرست است .به
عنوان یک تولیدکننده مسئول ٬با وضع کنونی بازار٬ـکویت تولید خود را کاهش نخواهد داد .ـکویت از تأثیر
فاجعهآمیز این عمل بر اقتصاد جهانی و منافع خود آـگاه است و تا زمان درست شدن وضع بازار به تولید
خود به میزان حاضرادامه خواهدداد .ـکویت تمایل بسیار به کاهش تولید نفت خوددارد ٬لیکن قبل ازاقدام
به این کار کامًال تأثیرات آن را نیز مورد مطالعه قرار خواهد داد.
 4ـ وضع کنونی بازار :شیخ علی جابر گفت تصمیم سعودیها مبنی بر افزایش تولید نفت خود سبب
آرامتر شدن بازار و کاهش قیمت نفت در بازار سیاه گردید .تصمیم سعودیها مبنی بر افزایش تولید به میزان
یک میلیون بشکه در روز دیگر تولیدکنندگان اوپک را دچار حیرت نمود و بر آنها تأثیر منفی به جای
ـگذارد.
 5ـ در گفتگو درباره استراتژی بازاری ـکویت ٬مقام سفارت درباره یکی از مقاالت اینترناسیونال هرالد
تریبون که در 9اوت به چاپ رسیده واظهار نموده بود که ـکویت در نظردارد نفت خامی را که شرکتهای شل
و بریتیش پترولیوم تولید میکنند و بیشتر از میزان تولیدی تعیین شده در قرارداد آنهاست قطع نماید سؤال
ـکرد .با وجود اینکه قبًال مصاحبه شیخ علی را انکار کرده بود ٬سعی کرد از جواب دادن به این سؤال طفره
برود .لیکن گفت که دولت ـکویت در پایان قرارداد شرکتهای ـگلف و بریتیش پترولیوم در نظر دارد میزان
برداشت آنها را کاهش دهد )لیکن به پایان قرارداد شل هنوز دو سال باقی مانده است ( .در خاتمه ماه
رمضان به آنها گفته خواهد شد که بر اساس هر قرارداد پنجساله میزان برداشت آنها باید کاهش یابد .دولت
ـکویت میخواست سطح برداشت آنها را به  150/000بشکه در روز کاهش دهد )سطح کنونی برداشت
توسط ـگلف  500/000بشکه در روز و توسط بریتیش پترلیوم  450/000بشکه در روز میباشد( .وقتی
مقام سفارت از این رقم کاهش برداشت اظهار تعجب نمود ٬شیخ علی جابر رقم  150/000بشکه در روز
را تکرار نمود).اظهارنظر :ما فکر میکنیم که منظور شیخ جابر این بوده است که میزان برداشت 150/000
ـکمتر شود نه اینکه معادل  150/000بشکه باشد .پایان اظهارنظر( .ـکویت  1/5میلیون بشکه در روز از
نفت تولیدی خود را طبق قراردادهای دراز مدت خواهد فروخت و مازاد آن را قراردادهای کوتاه مدت به
فروش خواهد رساند.
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این کار سبب میشود که ـکویت بتواندتولید نفت خود را باتقاضای جهانی وفق دهد.ـکویت در نظردارد
مشتریهای خود را افزایش دهد و به همین منظور به شرکتهای مستقل نزدیک خواهد شد تا بـا آنـها
قراردادهایی منعقد سازد .ـکویت مایل نیست نفت خود را بر اساس روابط بین دولتین به فروش برساند و
ترجیح میدهد که به شرکتهای دولتی بر اساس تجاری نفت بفروشد ٬که تعدادی از آنها نیز مشتریان فرعی
وی بودهاند .فرانسویها برای مذاـکره پیرامون خرید نفت وارد شدند ٬لیکن ـکویت به آنها هنوز جوابی نداده
است .پیرامون بازار سیاه وی گفت که ـکویت به عوارض مازادی که از بازار سیاه به دست میآید احتیاجی
ندارد و تنها به دالیل سیاسی و برای آزمایش تقاضای بازار به اینکار مبادرت میورزد و از بازار سیاه
برای آزمایش درجه اعتبار مشتریان پیمانی عمده خود نیز استفاده میکند.
 6ـ اظهارنظر :نقطه نظرهای شیخ علی جابر در مورد برنامههای تولیدی کوتاه مدت ـکویت مطابق
چیزهایی است که ما از وزیر نفت و دیگران )مرجع الف( شنیدهایم .در مالءعام هر چه گفته شده باشد٬
ـکویت قبل از آرام شدن تقاضاهای جهانی در نظر ندارد ٬تولید خود را کاهش دهد .لیکن معلوم است که
ـکویت میخواهد مشتریان پیمانی خود را بیشتر کرده و از اتکاء به شرکتهای نفتی مهم ناراحت است .رقم
 150/000بشکه در روز برای ـگلف و بریتیش پیرولیوم بسیار پایین است )به گفته نماینده ـگلف در مرجع
پ ٬وی فکر میکند که از این شرکت درخواست خواهد شد که حدود  150ـ  100هزار بشکه در روز کمتر
نفت تولید نماید و سطح تولید خود راپایینتر از  400/000بشکه برساند (.شیخ علی جابر که کمی خسته
به نظر میرسید شایدمیخواسته بگوید که ـکویت مایل است تولید نفت این دو شرکت را  150/000بشکه
ـکمتر نماید به جای اینکه به آنها اجازه دهد فقط  150/000بشکه در روز برداشت نمایند .به هر حال اـگر
ـگلف و بریتیش پترولیوم بخواهند برداشت خود را به وضع کنونی ادامه دهند باید به مذاـکراتی سخت تن در
دهند .بیانیه عمومی علی خلیفه در زمینه نیاز ـکویت به کاهش تولید به میزان  1/5میلیون بشکه در روز
شاید برای نرم کردن آنها در این مذاـکرات ایراد شده است .ـکویت مایل نیست به وضع چند سال قبل دچار
شود که در آن شرکتها به علت کیفیت پایین نفت ـکویت از برداشت حداقل خود نیزامتناع ورزیدند .و ظاهرًا
ـکویت متقاعد شده است که با افزایش تعداد مشتریان ”مسئول“ خود میتواند در تولیدهای آتی خود از
ساترلند
انعطافپذیری بسیار برخوردار شود.
سند شماره )(51

طبقهبندی :خیلی محرمانه
تاریخ 25 :مرداد 1358
به :وزارت امور خارجه در واشنگتن دی  -سی
از :سفارت آمریکا در ـکویت
موضوع :مذاـکرات اعراب خلیج و  9کشور جامعه اروپایی :توجیه هلند در مورد فرضیه ـکویت و 9
ـکشور جامعه اقتصادی اروپا
 1ـ )تمام متن خیلی محرمانه است(
 2ـ کاردار هلند در ـکویت )حفاظت شود( با استفاده از رابطهای خود در بین مقامات دولت ـکویت و با
استفاده از مباحثات  14اوت که میان نمایندگان  9کشور جامعه اروپا در اینجا برگزار شده بود به دولت
هلند در مورد وضع مذاـکرات اعراب خلیج و جامعه اقتصادی اروپا گزارش داده است ٬و به ابتکار خودش
با من مالقات کرد و درخواست نمود که اقدامات وی با دولتهای عضو  9کشور جامعه اقتصادی اروپا در
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میان گذاشته نشود .بخشی از گفتههای وی بیربط هستند ٬لیکن به خاطر اهمیت موضوع تحلیلهای ویرا
ـگزارش میکنم:
 3ـ مقامات وزارت خارجه کویت که در گفتگوهای سپتامبر گذشته که به وسیله پونسه وزیر خارجه
فرانسه ترتیب داده شده بود شرکت داشتند ٬گفتهاند که پونسه پیشنهاد کرده است که مذاـکراتی بین اعراب و
اروپاییان آغاز شود .سفیر فرانسه در ـکویت در گفتگو با همکاران خود در جامعه اروپا در  14اوت این
موضوع را انکار کرد .سفیر فرانسه گفت شیخ علی خلیفه ”به طور ناـگهانی“ در  25ژوئن نامهای را که در
 21ژوئن توسط امیر ـکویت نوشته شده بود به ژیسکاردستن تحویل داده است .این نامه از تمایل به آغاز
”مشورتهای مستمر در مورد انرژی“ برای منجر شدن به همکاریهای اقتصادی سخن گفته است .امیر
ـکویت در نامه خود خواستار شرکت دولتهای عراق ٬ـکویت ٬عربستان سعودی ٬قطر و امارات متحده عربی
شده است و عمان و بحرین را از شرکت در مذاـکرات مستثنی نموده است ٬لیکن بعدًا این دو کشور نیز
)احتماًال با موافقت طرفین( در مذاـکرات گنجانده شدهاند.نمایندگان  9کشور جامعه اقتصادی اروپا در
ـکویت معتقدند که عراق شرکت عمان در مذاـکرات را به دلیل حمایت آن کشور از قرارداد مصر و اسرائیل
وتو خواهد کرد.
 4ـ فرانسویها پیشنهاد کردند که در ماه سپتامبر اجالسی در سطح وزرا تشکیل شود .دولت ـکویت 15
اـکتبر را برای اجالس در نظر گرفت تا کشورهای شرکتکننده خلیج بتوانند افکار و نـظرات خـود را
مشخص نمایند.
 5ـ نمایندگان ایرلند که از گزارشات رسیده به دوبلین پیرامون مذاـکرات پیشنهادی سر در نیاورده
بودند ٬در  8اوت از جده به ـکویت وارد شدند .به ادعای کاردار هلند طبق گزارش الهه ٬ایرلندیها بدون
اطالع دقیق ـکویت را ترک کردهاند چون نتوانستهاند افراد ذیصالح را مالقات نمایند.
 6ـ بگفته کاردار هلند ٬وزیر نفت ـکویت علی خلیفه معتقد است که مذاـکرات پیشنهادی از طریق
بازاریابی محصوالت نفتی و پتروشیمیائی مشارکت اعراب خلیج در فعالیت بخش نفتی را باال میبرد.
ـکاردار هلند گفته است که ظرفیت اضافی پاالیشگاههای اروپایی دسترسی اعـراب خـلیج بـه بـازار
محصوالت اروپایی را غیر ممکن میسازد .به گفته وی٬اروپاییها مایلند اطالعات بیشتری در زمینه جریان
نفت خام به دست آورند و برای از بین بردن شگفتی )معتقدند که نمیتوانند در مورد قیمت نفت صحبت
ـکنند ٬چون اعراب خلیج نمیتوانند در این زمینه به جای اوپک صحبت نمایند) .در گفتگوی با کاردار هلند
اصًال اشارهای به تمایل اروپا به افزایش صادرات خود به خلیج نشد(
 7ـ احتمال محتواتی سیاسی در مذاـکرات :مقامات وزارت خارجه به هلند گفتهاند که ـکویت در نظر
ندارد در این گفتگوها بحثهای سیاسی را به میان بکشد .نمایندگان  9کشور جامعه اقتصادی اروپا معتقدند
ـکه به محض اینکه مذاـکرات آغاز گردد اعراب خواستهای سیاسی خود را مطرح خواهند ساخت .سفیر
فرانسه گفته است ”اـگر مذاـکرات به این ترتیب آغاز شود ٬ما هم سریعًا به آن خاتمه خواهیم داد“.
 8ـ شرکت جامعه اقتصادی اروپا به عنوان یک سازمان مشکالتی برای طرفین عربی در بر خواهد
داشت .چون از یک طرف اعراب خلیج تشکیل یک ”سازمان“ خاصی چون اوپک و یا جامعه اقتصادی
اروپا را نمیدهند .در صورتی که جامعه اقتصادیاروپا تشکیل شود فشار وارده ممکن است سبب شود که
اوپک وارد شود یا سازمانی به نام کشورهای عربی صادرکننده نفت به وجود آید که در هر دو حال
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ـکشورهایی وارد مذاـکره خواهند شد که ـکویت مایل به شرکت آنهانیست .لیکن اجتناب از مشارکت توسط
ـکمیسیونر برانر ممکن است انگیزه خوبی برای اعراب و یا حداقل ـکویت باشد .علی خلیفه گفته است که
برانر سه بار به وی توهین کرده است ٬ولی اینبار دیگر فرصتی برای این کار نخواهد داشت.
 9ـ اظهارنظر :به نظر ما مباحثات پیشنهادی هنوز در مرحله تعیین مسئله مورد بحث است و قبل از
تعیین هدف مذاـکرات وقت زیادی صرف خواهد شد تا مشخص شود که چه کسی حق شرکت دارد و چه
ـکسی ندارد .وضع این سکوی پیشنهادی طوری نیست که بتوان گفت توافقهایی در زمینه عرضه نفت و یا
قیمت آن به وجود خواهد آمد .امکان فعالیت در بازاریابی برای محصوالت عربی مدتها در برنامه کار
سازمان کشورهای عربی صادرکننده نفت بوده است ٬لیکن عملی بودن آن بعید به نظر میرسد .به نظر ما
ـکشورهای خلیج نتوانستهاند در میان خودشان به هماهنگی در زمینه تولیدات محصوالت پاالیش یافته و
پتروشیمیایی برسند ٬لیکن این موضوع نمیتواند برای بازاریابی آتی اروپا مانعی باشد .ولی اعضای 9
ـکشور جامعه اقتصادی اروپا در نظر دارند در بازار خلیج در زمینه محصوالت صنعتی و پروژههای خود
سهم بیشتری دریافت دارند که در نتیجه منافع آمریکا به خطر میافتد.
 10ـ اظهارنظر بعدی :با وجود اینکه طبق ارزیابیها اعراب باالخره خواهان جلب حمایت اروپاییها از
انقالب فلسطین خواهند شد ٬ولی در این مورد خاص مصداق ندارد .اعراب بسیار مایل هسـتند کـه
اروپاییان نیز به همراه اعراب در تضاد خاورمیانه درگیر شوند ٬لیکن کویتیها نمیتوانند منافع و عالقههای
خودشان را تا مدت زیاد مخفی نگاهدارند ٬آن هم با مشارکت دادن  9کشور جامعه اقتصادی اروپا در
ساترلند
بحثهای کامًال غیر سیاسی در مورد فروش کود شیمیایی و ایجاد و توسعه ذخایر نفتی.
سند شماره )(52

طبقهبندی :خیلی محرمانه
تاریخ 10 :شهریور 1358
به :وزارت امور خارجه در واشنگتن دی  -سی
از :سفارت آمریکا در ـکویت
موضوع :حمالت روزنامه کویتی علیه ایران و به دفاع از ـکویت
 1ـ )طبقهبندی نشده( روزنامه االنباء در سرمقاله  9سپتامبر خود تحت عنوان ”آیا اعراب بیدارند و یا
خوابیدهاند؟“ به حمله علیه ایران میپردازد و وفاداری عربی را بر روابط با ایران ارجح میداند .به عنوان
عکسالعمل در رابطه با داستانهای اخیر شخصیتهای مهم ایرانی که مدعی سلطه بر بحرین هستند ٬االنباء
به ایران اخطار کرده است که سعی نکند با اعالم حمایت ازفلسطینیها واخوت اسالمی سکوت اعراب را در
مورد بحرین خریداری نماید .االنباء دیگر از کلمه تهاجمی ”عربستان“ که سبب شده بود چند ماه قبل
صدای اعتراض دیپلماتیک ایران بگوش برسد استفاده نمیکند .لیکن میگوید که ”هنوز هم قسمتهایی از
سرزمینهای عربی تحت اشغال میباشند که قربانی تهاجم اسرائیل نشدهاند “.این روزنامه میگوید ”برای
به دست آوردن شرف و حیثیت مادر حاضر نیستیم شرف و حیثیت دختر را از دست بدهیم“.
 2ـ )خیلی محرمانه( االبناء که معروف به انتشار نظریات کویتیها به طور غیر رسمی است اخطارهای
محجوبانه ـکویت را علیه بدرفتاریهای ایران در قبال کشورهای عربی از قبیل عراق و بحرین چاپ کرده
است )مرجع ب( رهبران ـکویت کًال مایل هستند که مطبوعاتشان به حمله علیه کشورهای دیگر مشغول
نشوند ٬لیکن ما فکر میکنیم که بحرینیها از عکسالعمل ایرانیان در رابطه با رفتار بحرین در روز قدس
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خمینی آـگاه شدهاند و میخواهند که با این کار ـکویت حس اعتمادشان بیشتر بشود.
سند شماره )(53

ساترلند

طبقهبندی :خیلی محرمانه
تاریخ 21 :شهریور 1358
به :وزارت امور خارجه در واشنگتن دی  -سی
از :سفارت آمریکا در ـکویت
موضوع :فروش نفت خام در بازار سیاه
 1ـ )تمام متن خیلی محرمانه است(.
 2ـ مقام سفارت با شیخ علی جابرالعلی ٬دستیار معاون وزیر)اخیرًا به این مقام ارتقاءپیدا کرده است( ٬
و رئیس کمیته بازاریابی نفتی وزارت امور خارجه مالقات نمود تا اعتراض مطروحه در تلگرام مرجع را با
ایشان درمیان بگذارد .پس از استماع این مسئله که آمریکا حاضر است به سهم خود نوعی میانهروی در
بازار سیاه به وجود آورد ٬شیخ علی جابر گفت که شرکتهای نفتی آمریکایی هنوز هم به خرید فعاالنه
محمولههای نفتی در بازار سیاه مشغول هستند .وی در ادامه گفت بهتر است به ”دوسـتمان نـیجریه“
اعتراض کنیم نه به ـکویت ٬و مقام سفارت پاسخ داد که اعتراض در رابطه با همه کشورهای اوپک مطرح
میشود.
 2ـ وی در مورد فعالیتهای کنونی ـکویت در بازار سیاه چیزهای زیادی فاش نکرد ٬لیکن اختالفات
عقاید وی در این مورد نشان میدهد که ـکویت بیش از گذشته بفروش نفت در بازار سیاه اشتغال دارد ٬شیخ
علی جابر با وجود اینکه به مضر بودن بازار سیاه در رابطه با تولیدکننده و مصرفکننده معتقد و معترف بود٬
میگفت فروش گهگاه محمولهها در بازار سیاه چندان ضرری هم ندارد .البته وزارت امور خارجه به یاد
دارد که در ماه ژوئیه وزیر نفت به سفارت اطالع داده بود که ـکویت تولید اضافی نفت خود را در بازار سیاه
به فروش میرساند.
 3ـ در رابطه باقیمتها ٬شیخ علی جابر گفت در نتیجه افزایش قیمت آمریکا خیلی کمتر از دیگر مصرف
ـکنندگان صنعتی )اروپا و ژاپن( که تقریبًا به طور کامل به نفت وارداتی متکی هستند ٬ضربه و زیان دیده
است .و با وجود اینکه مقام سفارت وی را در جریان نتایج حاصله از افزایش قیمت نفت در آمریکا قرارداد
وی متقاعد نشد .وی گفت که آمریکا نباید نگران فعالیتهایی باشد که )به نظر او( منافع آن را به مخاطره
نمیافکند.
 4ـ اظهارنظر :البته بازده بازار سیاه آنقدر چشمگیر است که کویتیها قادر به مقاومت در برابر آن
نیستند ٬ولی فکر میکنیم که آنها تنها متخلفین موجود در این زمینه نیستند .تا زمانی که وضع تقاضا به
همین ترتیب باشد و نیز تا موقعی که بقیه متخلفین به کار خود ادامه میدهند ٬نمیتوان از ـکویت توقع
ساترلند
چشمپوشی از بازار سیاه را داشت.
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طبقهبندی :خیلی محرمانه
تاریخ 26 :شهریور ماه 1358
به :وزارت امور خارجه در واشنگتن دی  -سی
از :سفارت آمریکا در ـکویت
موضوع :نظرات وزیر نفت ـکویت درباره سطح تولید و فروش نفت در بازار سیاه
1ـ )طبقهبندی نشده( ٬شیخ علی خلیفه الصباح وزیر نفت ـکویت برای اولین بار اعالم کرد که سطح
تولید نفت ـکویت از محدوده 2میلیون بشکه در روزتعیین شده توسط دولت فراتر رفته است .طبق مصاحبه
مطبوعاتی علی خلیفه در لندن که در  16سپتامبر در مطبوعات محلی به چاپ رسیده بود ٬وی اعتراف
ـکرده است که میانگین تولید نفت ـکویت معادل 2/2میلیون بشکه در روزاست )البته درمنطقه جدا شده نیز
 300/000بشکه در روز تولید میشود که در سقف تولیدی ـکویت به حساب نیامده است ( ٬با این وصف٬
تصریح ننمود که ازاوائل سال تولید به همین وضع ادامه داشته است .علی خلیفه درادامه گفته است که سقف
تولید  2میلیون بشکه در روز ادامه دارد” .ضرایب فعلی“ علتهای این افزایش تولید میباشند.
البته عدم تمایل وی به اعالم افزایش سطح تولید که در گذشته دولت ـکویت )و خود او( مدعی بودند که
تولید باالتر نرفته است به این علت از بین رفت که بولتن آماری بانک مرکزی ٬رقم تولید در دو ماه اول سال
 1979را منتشر کرده بود.
 2ـ )طبقهبندی نشده( علی خلیفه در مصاحبه خود مؤید این واقعیت گردید که ـکویت نیز از دیگر
صادرکنندگان نفتی پیروی کرده و مدت اعتبار خود را از  60روز به  30روز کاهش میدهد .وی همچنین
ـگفت که از سه تولید کننده اصلی نفت در ـکویت یعنی شل ٬بریتیش پترولیوم و ـگلف خواسته است که در ازاء
نفت مازاد بر تولید خود قیمت بازار سیاه رابپردازند .این بیانات وی ثابت میکند که ـکویت بیش از پیش به
فروش نفت در بازار سیاه مشغول است.
 3ـ )خیلی محرمانه( اظهارنظر :مسئله سطح تولید فزاینده نفت خام از نظر حامیان صرفهجویی منابع
در ـکویت یک مسئله بسیار حساس است و ناسیونالیستهای مجلس شورای ملی ـکویت پـیرامـونآن
تبلیغات زیاد به راه میاندازند.
تأیید علی خلیفه در مورد فروش نفت اضافی در بازار سیاه و اینکه سطح  2میلیون بشکه در روز حفظ
خواهد شد مقداری از عکسالعملهای بحرانی داخل ـکویت را کاهش خواهد داد .لیکن مشخص نشدن
مدت زمانی که سقف تولیدی  2میلیون بشکهای طی آن ادامه خواهد یافت از نظرها پنهان نخواهد ماند.
علی خلیفه به سفارت اطمینان داد که ـکویت تا زمان پایین آمدن تقاضا در تولید نفت خود کاهشی پدید
نخواهد آورد )به تلگرام مرجع مراجعه شود (.و اـگر ـکویت به تولید کنونی ادامه دهد ٬علی خلیفه نیز شرایط
ساترلند
خاص الزم برای ادامه تولید نفت ـکویت را در بقیه سال مطرح خواهد کرد.
سند شماره )(55

طبقهبندی :سری
تاریخ 28 :شهریور ماه 1358
به :وزارت امور خارجه در واشنگتن.
از :سفارت آمریکا در ـکویت
موضوع :پیآمدهای دستگیری آشوبگر شیعه
1ـ )خیلی محرمانه( خالصه مطلب :دستگیری یک شخصیت شیعه که مشغول تحریک شیعیان به
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آشوب بوده با یک اعالمیه سخت و سنگین وزیر راجع به امنیت داخلی کشور همراه بود .اتهامات علیه
شخص دستگیر شده )مهری( به اندازهای جزئی و ناچیز است که آدم متعجب میشود که این همه هیاهو و
سر و صدا برای چیست .اما ٬اوًال مقامات کویتی تمام فعالیتهای آشوبگرانه ُمهری را اعالم نکردهاند .دومًا٬
مهری با مخالفان دیرینه سیاسی ـکویت ارتباط داشته است ٬ثالثًا ٬مهری علیه قانون اجتماعی ـکویت که
میگوید تمام مردم میتوانند به حاـکم دسترسی داشته باشند و بحث آزادوجوددارد و این قانون هم به طور
موفقیتآمیزی و بدون تبعیض اجرا شده است ٬مقابله کرده است و میگوید که دروغ است.
از همه مهمتر این است که تحریکات آشوبگرانه مهری روی شکایت مردم از دولت ـکویت متمرکز است
ـکه این شکایات در حقیقت دارای مقداری پایه و اساس میباشند و ممکن است موجب اتحاد شیعیان
متفرق ـکویت شود وتشکیل یک گروه واحد بدهند که یک رهبرمشترک و یک هدف مشترک داشته باشند.
رهبری ـکویت ظاهرًا نمیخواهد که یک اقلیت قابل مالحظه به قدرت سیاسی دست یابد .مخصوصًااینکه
احتمال دارد که این اقلیت از آنچه که به وسیله رهبری مذهبی ایران دیکته میشودپیروی کند و مقاصد این
رهبری در مورد رژیمهای عرب در منطقه مشکوک میباشد) .پایان خالصه(.
 2ـ )طبقهبندی نشده( ـ دستگیری روز  9سپتامبر و ادامه توقیف احمد مهری پسر روحانی معروف
شیعه ـکویت و تاجر جزء ـکویت شیخ سید عباس سید حسن مهری در تاریخ  10سپتامبر به وسیله شیخ
نواف االحمد وزیر کشور ـکویت )و عضو خانواده سلطنتی( اعالم شد .اعالم دستگیری یک روز بعد از
اعالمیه تند و سخت ٬شیخ سعد عبداهلل الصباحنخستوزیر و ولیعهد اتفاق افتاد ـ در این اعالمیه شیخ
الصباح گفته که از این پس دولت در قبال کسانی که رفتار غیر مسئوالنه دارند و میخواهند که اهالی ـکویت
اطمینان خودشان را نسبت به دولت از دست بدهند ٬موضع نرم وانعطافپذیری نخواهد داشت .و بشدت با
ـکسانی که بخواهند ثبات و امنیت ـکویت را به خطر بیندازند مقابله خواهد کرد.
موقعی که شیخ نواف خبر دستگیری مهری جوان )منظور پسر شیخ مهری است( را اعالم کرد همان
ـگفتهها و اخطارهای نخستوزیر را تکرار کرد ٬ولی راجع به کارهای المهری چیز زیادی نگفت مگر غیر از
موردی که وی برای یک اجتماع سیاسی که در یکی از مساجد ـکویت )مسجد حاجالشعبان در شرق که
اـکثرًا شیعه هستند( برگزار شده بود اجازه نگرفته بود و پلیس هم به وی گفته بود که احتیاج به اجازه از
دولت دارد و او قول داده بود که این اجازه را بگیرد .اعالم دستگیری و اتهام مهری به قدری جزئی و ناچیز
است که انسان متعجب میشود که چرا دو شخص مهم و وزیر کویتی در این مورد اخطار کردهاند.
 3ـ )سری( ـ فعالیتهای فعلی مهریها خیلی بیشتر از یک سخنرانی در مسجد است .بسـیاری از
سخنرانیها روی نوار ضبط تکثیر شده و در سطح شهر پخش شده است .خالصه کالم و پیام مهری این است
ـکه شیعیان باید علیه تضییقاتی که از طرف سنیها اعمال و توسط رژیم ـکویت تقویت گردیده و شدت یافته
است ٬قیام نمایند.
 4ـ )خیلی محرمانه( ـ مستضعفین مهری ـ همانطور که گزارش کردهایم ٬شیعیان ـکویت ٬ناجور و
ناآرام هستند و تعاریف مبهم و گنگ است )مرجع الف( ” .شیعیان کویتی ٬شیعیان در ـکویت“ و ”ایرانیان در
ـکویت“ مفاهیم مترادف نمیباشند .تمام شیعیان در اینجا ایرانیاالصـل نـیستند و هـمهشان از مـنطقه
جغرافیایی که اـکنون ایران نامیده میشود ٬نمیآیند .بعضیشان از عراق آمدهاند و برخی از ایران و عربهای
شیعه هم از کشورهای اطراف خلیج آمدهاند .حتی بعضی از این آخریها از خودشان به عنوان ”معاودین“
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یاد میکنند و ادعا میکنند که اصلیت آنها عرب است و زمانها پیش به ایران رفتهاند ٬احتماًال با ارتش عرب
ـکه حدود هزار سال پیش به ایران رفت و ایران را اسالمی کرد .واژههای ”شیعه“ )و یا”جعفری“ به اصطالح
محلی( و ”ایرانی“ غالبًا اشتباهًا با یکدیگر عوض میشوند ٬حتی به وسیله خود کویتیها چه در صحبت و
همچنین به وسیله کویتیها ٬عربهای قومی و یا اتباعی از کشورهای دیگر خلیج .شیعیان )و یا ایرانیان( در
مقامهای باال و پایین در ـکویت پیدا میشوند ٬عالوه بر بعضی از خانوادههای تجار معروف و سرشناس
)بهبهانی ٬قبازرد( عدهای هم هستند که در پستهای مهم دولتی و نزدیک به امیر و در کابینه میباشند.
همچنین حدود  60/000نفر از  200/000نفر شیعه کویتی ایرانی میباشند که اـکثرشان ٬حمال ٬رفتگر و
ـکارگر ساختمانی میباشند که به ـکویت آمدهاند تا برای خانوادهشان در ایران پول بفرستند .با این همه٬
ـگروهبندی که ممکن است آن را ”شیعیان ـکویت“ ٬و یا ”ایرانیان“ نامید .بعضی مواقع شبیه ساالد میوه است
)مترجم ـ در هم و بر هم است( .این شیعیان تا کنون یکدست و همگون نبودهاند و از نظر سیاسی هم یک
تشکیالت متحد نبودهاند.
 5ـ )محرمانه( .در بین مطالبی که مهری در سخنرانی عمومیاش به آن اشاره کرد میتوان موضوعات
زیر را پیدا نمود ٬روند انتخابات که شیعیان تمامًا در پارلمان نماینده ندارند ٬قبول تابعیت همه عربهای
بدوی به منظور کم کردن نفوذ شیعه ٬امتناع از اعطای تابعیت به شیعیان حتی به شیعههایی که بیشتر از
بدویها مقیم ـکویت بودهاند ٬ایجاد مزاحمت و دردسر برای شیعیان به وسیله پلیس که راجع به فعالیتهای
جاسوسی سفارتخانههای خارجی کاری انجام نمیدهد ٬عدم تبلیغ فعالیتهای شیعیان در ـکویت ٬مقدورات
دولتی مبنی بر آموزش اسالم سنیها در مدارس ـکویت و سهلانگاری در اجرای قانون شریعت و باالخره
مهری مردم را تشویق به برگزاری تظاهرات اعتراضآمیز در ـکاخ سیف )دفتر امیر( کرد که به هر حال این
تظاهرات انجام نگرفت.
 6ـ )محرمانه( ـ اقدامات آشوبگرانه المهری که آشکارا به منظور ایجاد مشکالت داخلی در صحنه
سیاست ـکویت انجام گرفته است در نظر حکام ـکویت و احتماًال اـکثر کویتیها روشی نیست که بـتوان
مشکالت ـکویت را حل نمود .کویتیها شدیدًا به جامعه و مخصوصًا خانواده ایمان دارند و میتوان به طور
آزاد راجع به مشکالت بحث نمود و در صورت لزوم به اطالع امیر رساند .موقعی که از یکی از اعضای
خانواده معروف و تاجر بهبهانی که ایرانیاالصل میباشند راجع به اوضاع سؤال شد ٬وی به ما گفت که
اوضاع مثل ”طوفان در فنجان چای“ میباشد )این ضربالمثل معادل ضربالمثل فـارسی است کـه
میگوید مورچه میگوید مورچه چیست که کلهپاچهاش باشد .مترجم( آنها اـگر مشکلی و یا شکایتی دارند
میتوانند بروند و حاـکم را ببینند .کویتیهای دیگر هم چه شیعه و چه سنی نیز این عقیده را داشتند.
 7ـ )سری( ـ ضمن اینکه مقامات کویتی رنجیده و ناراحت شدهاند که مهری روش سنتی کویتیها را
برای حل شکایات انتخاب نکرده است ٬ولی این به تنهایی برای توجیه اقدامات شدیدی که شده است
ـکافی نمیباشد .یک نکته قابل توجهتر اتحاد بین مهری و دکتراحمدالخطیب میباشد .دکتراحمدالخطیب
زمانی نمک پرورده وتحتالحمایه خانواده حاـکم بودو سابقه طوالنی مخالفت سوسیالیستی وپان عربی با
رژیم موقعی که عضو مجلس شورای ملی بود دارد .تالش الخطیب در دهم سپتامبر برای برگزاری یک
تظاهرات در صبح زود به خاطر اعتراض به دستگیری مهری توسط پلیس در هم شکسته شد .خطیب
دستگیر نشد ٬ولی در تاریخ یازدهم سپتامبر به دفتر وزیر کشور ـکویت فرا خوانده شد و شدیدًا به وی
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اخطار شد که دست از تالشهایش برای رهایی مهری از زندان و تحریک شیعیان برای آشوب در ـکویت
بردارد .مقامات کویتی سالها ٬الخطیب و سایر مخالفین را بدینگونه محدود کردهاند ٬ولی معلوم نیست چرا
با مهری اینطور شدید برخورد میکنند؟
 8ـ اعالمیهای که توسط خبرگزاری پارس ایران منتشر شده و در روزنامههای  17سپتامبر ـکویت نیز
ـگزارش شده است ٬گزارش میکند که آیتاهلل منتظری نسبت به دستگیری مهری اعتراض کرده است و این
موضوع باعث شد که در یک اعالمیهای که دقیقًاتنظیم شده بود سخنگوی دولت ـکویت گفت که گفتههای
منتظری نظرات یک ایرانی میباشد.
سخنگوی دولت ـکویت گفت که روابط بین ایران و ـکویت از کانال دیپلماتیک که خیلی نزدیک و خوب
میباشد صورت میگیرد ٬همان طور که سفر دوستانه وزیر امور خارجه ـکویت در ژوئیه این موضوع را
تأیید مینماید )مرجع( راشدالراشد معاون وزارت خارجه موقعی که در تاریخ  16سپتامبر از وی راجع به
مسئله مهری سؤال شد همان خط را دنبال کرد .الراشد از آن به عنوان یک مسئله کامًال داخلی یاد کرد که
مقامات کویتی با اطمینان این قضیه را در چهارچوب قوانین ـکویت دنبال میکنند .او همچنین اعالم کرد که
اوضاع سیاسی منطقه ٬فعالیتهایی شبیه فعالیتهای المهری را به وجود آورد .در جواب سؤال مربوط به اتهام
ـگفت که وی اهمیتی را که شش ماه پیش نسبت به روابط ایران و ـکویت قائل بود اـکنون کمتر قائل است.
 9ـ )خیلی محرمانه ـ نظریه :با همه این ریشخندها ٬ماهیت سریع و مصمم عمل هفته گذشته کویتیها
نشان دهنده توجه واقعی راجع به فعالیتهای مهری میباشد.
ارزیابی ما این است که آنچه که توجه رهبران ـکویت و در حقیقت اـکثر کویتیها را جلب کرده است عدم
انتخاب سیستم شکایتی فعلی ـکویت توسط مهری برای حل مشکالت میباشد و او در عوض روش
آشوب را برگزیده است ٬روشی که باعث آنچنان خرابی در ایران شده است و باعث خواهد شد که جامعه
شیعیان ایرانی ـکویت که ناآرام و دارای ظرفیت زیاد میباشند یک هویت هماهنگ ٬فعال و ضد دولتی و
سیاسی پیدا کنند .تاـکنون ارتباط بین شیعیان در ـکویت با خمینی یا سایر رهبران مذهبی آرام بوده است.
موقعیت مهری به عنوان نماینده خمینی در ـکویت ظاهرًا تاـکنون باعث کارهای سیاسی که توسط آیتاهلل به
مهری دستور داده شده باشد ٬نشده است .به هر حال ٬هر حرکت در داخل ـکویت که خواهان اتحاد و
همبستگی عوامل شیعه تحت عنوان عدالت برای شیعیان درسیستم ـکویت باشد ٬صورت گیرد ٬اـگر رهبران
با نفوذ مذهبی ایران بخواهند از آن استفاده کنند زحمت و مشکل آن برای رهبری ـکویت دو برابر خواهد
ساترلند
شد.
سند شماره )(56

طبقهبندی :خیلی محرمانه
تاریخ 1 :مهر ماه 1358
به :وزارت امور خارجه در واشنگتن دی  -سی با اولویت
از :سفارت آمریکا در ـکویت
موضوع :وزیر ٬ـکویت را از اتحادهای امنیتی دور میکند
 1ـ )تمام متن خیلی محرمانه است(.
 2ـ کویت با تعجیل در کنار عراق قرار میگیرد و انعقاد هر گونه قرارداد امنیتی با ملل غرب را در مورد
خلیج و به خصوص تنگه هرمز رد میکند .بیانات  21سپتامبر وزیر دفاع و وزیر خارجه کویت شیخ سالم
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الصباح که در مقایسه با حمله بیستم سپتامبر ارگان حزب بعث عراق به نام الثوره به ”معاهده امنیتی“
پیشنهادی عمان بسیار مالیمتر و میانهروتر بود )مراجع الف و ج( نشان میدهد که کویت مایل نیست در
انعقاد قراردادهای امنیتی رسمی شرکت نماید و عالوه بر آن نمیخواهد قراردادهای دوجانبه امنیتی با
نیروهای بیگانه منعقد سازد .طبق گزارش مطبوعات انگلیسی و عربی محل در  22سپتامبر ٬شیخ سالم
ـگفته است که ”ـکویت به پیمانها و بلوکبندیها در خلیج اعتقادی نداشته و آنها را تأیید نمیکند “.وی در
ادامه گفت ”این پیمانها بیش از آنکه فایده برساند به منطقه زیان میرساند با سیاست عدم تعهد کویت
مغایرت دارد“.
3ـ اظهارنظر :بیانات وزیر دفاع و وزیر خارجه کویت سیاستهای استاندارد کویت را نشان میدهد.
زمان ایراد این بیانات که یک روز بعد از دعوت الثوره از تمام کشورهای خلیج به مردود شمردن و محکوم
ـکردن پیشنهاد عمان )مرجع ج( بود نشان میدهد که کویت نسبت به نظریات عراق بسیار حساس است.
علیرغم رفت و آمدهای سفیران خلیج سفلی در هفتههای اخیر در رابطه با ابتکار امنیتی بحرین تا زمانی
ـکه عراق اظهارنظر ننمود کویت نیز از تفسیر و اظهارنظر امتناع ورزید .مهمتر از همه این است که در لحن
دقیق بیانیه همکاری کشورهای خلیج در برقراری امنیت داخلی نیز مستثنی نشده است ٬خصوصًا اینکه
این مسئله نگرانی کشورهای خلیج و عراق را در رابطه با تظاهرات شیعیان در کویت ٬بحرین و امارات
متحده عربی در حمایت از چند آیتاهلل ایرانی برانگیخته است .باالخره در بیانیه وزیر دفاع که کامًال به رد
اتحاد بین کشورهای خلیج ٬آمریکا ٬انگلیس ٬آلمان غربی و عمان پرداخته ٬اعتراف شده است که ـکویت با
آمریکا و دیگر کشورهای غربی روابط نظامی دارد .خندهدارتر از همه این است که الثوره گسترش روابط
نظامی عمان با همین کشورهای غربی را )ـکه معادل  100میلیون دالر است( طرحی برای ایجاد اتحاد بین
ساترلند
ـکشورهای خلیج و غرب عنوان کرده است.
سند شماره )(57

طبقهبندی :سری
تاریخ 5 :مهر ماه 1358
به :وزارت امور خارجه در واشنگتن دی  -سی
از :سفارت آمریکا در کویت
موضوع) :خیلی محرمانه( مسئله تحریکات مهری شیعه به مرحله برخورد علنی بین حکومت ـکویت
و مذهبیون ایرانی نزدیک میشود
 1ـ )خیلی محرمانه( خالصه .گزارشهای مطبوعات کویت حاـکی از آن است که روحانی شیعی که
عامل اصلی آشوبهای شیعی در ـکویت بوده است ٬به همراه خانوادهاش از تابعیت کویتی خود محروم
خواهد شد .عالوه بر این گذرنامه سه تن دیگر از کسانی که در این تحریکات دست داشتهاند نیز ضبط
خواهد گردید.
در این گزارشها به محاـکمات تبلیغاتی دولت کویت اشاراتی شده است ٬ولی این اشارات ممکن است
نشانه آن باشد که حکومت کویت قصددارد راه را برای اخراج عباس مهری روحانی مورد بحث هموار کند
تا او را از پیروان بالقوه خود جدا سازد .یادآوری رسمی رادیو تهران درباره اینکه این روحانی شخصًا از
سوی خمینی به عنوان ٬امام جمعه در کویت انتخاب شده است ٬ممکن است باعث شود که حکومت کویت
دچار تردید شود ٬ولی تدابیر تشدید یافته امنیتی محلی و شواهد حاـکی از پشتیبانی متقابل از سوی
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ـکشورهای عربی خلیج چنین القا میکند که کویت ممکن است درباره این موضوع روش خشنی در پیش
بگیرد .ماجرای المهری ممکن است ٬اولین برخورد مستقیم بین خمینیسم و خانواده حاـکم بر ـکویت باشد
ـکه عواقبی جدی در رابطه با ناآرامی در ـکویت خواهد داشت) .پایان خالصه(.
 2ـ)سری( روزنامه کویتی القبس در روز  25سپتامبر گزارش داد که دولت کویت تصمیم گرفته است تا
تابعیت کویتی عباس المهری را که یک روحانی برجسته شیعی و یک بازرگان جزء کویتی است و شش
سال قبل تبعیت کویت را پذیرفته بود ٬پس بگیرد.
این اقدام در ضمن به منزله پس گرفتن تابعیت کویتی اعضاء خانواده او خصوصًا فرزند او احمدعباس
المهری که از هشتم سپتامبر به دلیل گرایشهای غیر مجاز سیاسی )تلگراف مرجع الف( در بازداشت به سر
میبرد نیز خواهد بود .این اقدام علیه خانواده مهری که قبًال تابعیت ایرانی داشته است حداقل از تاریخ 19
سپتامبر تاـکنون تحت بررسی بوده است) .تلگراف مرجع ب(
 3ـ )خیلی محرمانه( یک منبع قابل اطمینان در دیوان امیری ضمن تأیید چشمانداز اقدام حکومت
ـکویت در تاریخ  25سپتامبر علیه خانواده المهری ٬همچنین گزارش روزنامه را مبنی بر اینکه گذرنامههای
دکتر محمد حسن نصیر و عدنان عبدالصمد و خالد خلف پس گرفته شده است ٬تأیید نمود.
یک منبع وزارت کشور نیز به مقام سفارت در  26سپتامبر در تأیید این مطلب گفت که اسناد تابعیت
ـکویتی مهری لغو و سه گذرنامه مزبور نیز پس گرفته شده است .هر سه آنها کویتیهای متعلق به شیعیان
مخالف هستند و از شرکتکنندگان فعال در ایراد نطق در مسجد حاجی شعبان مـیباشند کـه مـحل
تحریکات مهری علیه حکومت کویت بوده است .نصیر تا ماه مه اخیر معاون دبیر کل امور اقتصادی در
وزارت نفت بود .عبدالصمد نیز درجه معاونت مدیر کل وزارت نفت را زمانی که به عنوان مدیر دفتر وزیر
در چند سال قبل خدمت میکرد به عهده داشت .هر دو هنگامی منصوب شده بودند که عبدالمـطلب
الکاظمی رهبریکی ازخانوادههای ثروتمند بازرگانان شیعه ـکویت ٬وزیر نفت بود .خالد خلف که نام کامل
او عبارت است از خالد الخلف التجلی ٬وکیل دعاوی جنایی ـکویت در طی بیست سال اخیر به عنوان
نماینده مجلس ملی از منتقدین صریح حکومت بوده است.
چندی قبل در همین سال جاری او به طور رایگان وکالت یک پرونده ارتکاب زنا را که سر وصدایی به
راه انداخته بود و مربوط به یک زوج ازدواج نکرده انگلیسی و آمریکایی بود به عهده گرفته بود.
)تلگراف مرجع ج( او اـکنون برای انجام یک سفر آموزشی به ایاالت متحده با کنسول در تماس است .در
حدود  10سال قبل وی از شش جوان که درتوزیع اوراق ضاله وبمبگذاری درـکویت شرکت داشتند دفاع
ـکرده بود.
 4ـ )طبقهبندی نشده( در تلگرافی که در تاریخ  26سپتامبر در روزنامه القبس منتشر گردید خلف
شکایت کرده بود که داستانی که در القبس درج شده افترایی بیش نیست و تهدید کرده بود که علیه آن
شکایت خواهد کرد .ولی در ضمن اعتراف نمود که گذرنامهها ضبط شدهاند .در پاسخ ٬القبس ) (1که گفته
بود پاسپورت خلف توقیف شده ادعا میکند که منابع مختلفی نیز آن را تأیید کردهاند و ) (2یادآور گردید
ـکه خلف نیز مسئله توقیف گذرنامه را انکار نمیکند و )(3تهدید نموده که روزنامه نیز علیه وی اقامه دعوی
خواهد کرد .با این وصف القبس اظهار نداشت که این اقدام صریحًا علیه مهری انجام شده است.
 5ـ)خیلی محرمانه( ـالقبس تنها روزنامه عربی است که اقدامات حکومت ـکویت را گزارش داده است
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و این ما را وا میدارد چنین نتیجه بگیریم که حکومت ـکویت سرگرم مطالعه درباره طرز رفتار مطبوعاتی
نسبت به این حادثه است و روزنامه القبس را برای آزمایش قبلی درباره عکسالعمل مطبوعات نسبت به
چنین تدابیری به کار میبرد.
 6ـ)خیلی محرمانه(تدابیری که علیه مهری تشریح شد باتوجه به اینکه حکومت ـکویت درمورد مشابه
ارفاق و تحملی نسبت به مخالفان نشان داده است ٬بسیار شدید میباشد .پس گرفتن تابعیت از بزرگ
خانواده مهری که به بقیه اعضا این خانواده نیز تعلق خواهد گرفت یک مسئله قانون اساسی را )طبق اصل
 33قانون اساسی ـکویت پیشبینی شده است که چنین مجازاتی جنبه شخصی دارد( در مورد سلب تابعیت
پیش میکشد که همچنین مواردی نظیر سلب آزادی مسافرت و آزادی شخصی و مالکیت شخصی و غیره
را شامل میشود و از جمله تصمیماتی است که حکومت ـکویت به ندرت آن را اتخاذ کرده است.
 7ـ )سری( گزارش اقدام علیه این شخصیتهای شیعی پس از چند روز اتخاذ تدابیر شدید امنیت داخلی
در ـکویت منتشر شده است .بخش امنیتی سفارت گزارش داده است )تلگرافهای مرجع د ـ ه( که تدابیری
برای جلوگیری از نطق شخص نامبرده در مسجد الشعبان در تاریخ  22سپتامبر اتخاذ شده و همچنین
مرخصیهای مأمورین پلیس لغو گردیده و قسمتی از نیروهای نظامی به حالت آماده باش در آمده و اجازه
پذیرش بیماران در بیمارستانها نیز محدود شده است .ما همچنین مالحظه کردهایم که به عنوان بخشی از
تشدید تدابیر امنیتی واحدهای گارد ملی مستقر در نقاط و تأسیسات مختلف اطراف شهر از قبیل وزارت
مخابرات و دفتر حفاظت منافع مصر و سفارت آمریکا اـکنون تحت نظر یک افسر جزء به جای یک
درجهدار قرار گرفته است ٬در حالی که قبًال اینمحلها تحتنظر یک درجهدار محافظت میشد) .اظهارنظر:
ـکمیته امنیتی سفارت حضور یک افسر گارد ملی را در سفارت به عنوان اینکه خطر نسبت به این سفارت یا
آمریکاییها در این سفارت افزایش یافته تلقی نمیکند( عالوه بر این ٬نیروی هوایی ـکویت در هفته جاری
برای نخستین بار ظرف چند ماه اخیر به حضور و غیاب اعضاء در پایگاه هوایی احمد الجابر در جنوب
شهرپرداخت .همه این تدابیر رویهم رفته نشان دهنده آن است که حکومت ـکویت تصمیم دارد محرکین را
سرکوب نماید.
 8ـ )خیلی محرمانه( تدابیر امنیتی داخلی چنان جنبه همگانی پـیدا کـرده کـه نـقل مـجلس در
شبنشینیهای ـکوکتل پارتی و گپ زدنها درداخل ادارات شده است ٬ولی در رسانههای گروهی از صحبتی
نمیشود.اطالع وسیع عمومی درباره این تدابیر نیز باعث شایعاتی شده است مبنی براینکه ”ایرانیان“ خود
را مسلح میکنند و داستانهایی درباره حمل و قاچاق اسلحه به ـکویت از طریق سواحل آن نیز شایع شده
است .هنوز اطالعی که قاچاق اسلحه را با فعالیتهای شیعه ربط بدهد به دست نیامده ٬در واقع تصور
میکنیم که رهبران روحانی شیعه دستوراتی درباره اجتناب از خشونت صادر کردهاند )تلگراف مرجع د(.
عالوه بر این قاچاق اسلحه در این نقطه از جهان اـکنون سالهاست که به صورت یک بیماری مزمن در آمده
است.
 9ـ )خیلی محرمانه( القبس و سایر روزنامهها نیز روز  26سپتامبر گزارش دادند که شب قبل رادیو
تهران اعالم داشت که خمینی مهری را به عنوان امام جمعه ـکویت تعیین کرده است .ـگلشریفی کاردار ایران
در پاسخ به سؤال مربوط به این خبر گفت که روزنامههاخبر رادیو رادرست درج کردهاند وخودـگلشریفی
آن را شنیده است ٬وی افزود که انتصاب مهری به این سمت ممتاز ٬یک انتصاب جدید نیست .زیرا اولین
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سمت را از مدتی پیش عهدهدار بوده است) .ـگلشریفی از اظهارنظر بیشتر در این باره خودداری کرد(.
طبق اظهار رادیو تهران این انتصاب بدان جهت به عمل آمده است تا نیازهای مسلمانان شیعه در ـکویت
بر آورده شود .منبع ما در ایران نیز میگوید که مهری بزرگ مدتی قبل مأموریت یافته بود که خمس مطابق
با آئین شیعه را برای انتقال به نجف در عراق جهت انجام امور خیریه اسالمی جمعآوری کند.
 10ـ )خیلی محرمانه( به دنبال تایپ شدن متن فوق سفارت مطلع شد که خانواده مهری ـکویت راترک
ـکرده و یا از ـکویت اخراج شده است ٬ولی جزئیات ویژه مربوط این خبر در دست نیست .سلب تابعیت
ـکویتی از مهری یک مقدمه الزم قانونی برای این اقدام غیرعادی از سوی حکومت ـکویت به شمارمیرود.
هنوز روشن نیست که آیا حکومت ـکویت پس از کسب اطالع از خبر رادیو تهران درباره اینکه دستگاه
مذهبی ایران برای حمایت مهری از هر نوع گزندی اقدام خواهد کرد ٬اقدام به اخراج خانواده مهری کرده
است یا نه .اـگر چنین باشد ٬حکومت ـکویت ظاهرًا به وسیله پشتیبانی متقابل از سوی عراق و سـایر
ـکشورهای عربی خلیج مخالف با مداخالت ایران )تلگراف مرجع ز( تقویت شده است .توپ اـکنون در
دست ایرانیان است و ناظران اینجا با اضطراب در انتظار عکسالعمل از جانب پشتیبانان ایرانی رهبر تبعید
ساترلند
شده شیعیان کویتی میباشند.
سند شماره )(58

طبقه بندی :خیلی محرمانه
تاریخ 17 :مهر ماه 1358
به :وزارت امور خارجه در واشنگتن دی  -سی
از :سفارت آمریکا در ـکویت
موضوع :ادعای همکاری نیروهای واـکنش سریع آمریکا با اسرائیل
 1ـ )خیلی محرمانه( ارشاد فوری آن وزارتخانه در رابطه با این ادعا که دولت آمریکا با اسرائیل در
زمینه پشتیبانی لجستیکی برای نیروهای نظامی واـکنش سریع آمریکا در خاورمیانه همکاری میکند٬
دقایقی قبل از مالقات کاردار با معاون وزیر امور خارجه راشدالراشد در روز یکشنبه  14مهر ماه دریافت
و بسیار مفید واقع گردید.
 2ـ )خیلی محرمانه( معاون وزیر در رابطه با این مقاله که در روزنامههای ـکویت در پایان هفته
مسلمانان یعنی پنجشنبه و جمعه منتشر شده بود بسیار خشمگین به نظر میرسید .آنچه اومیخواست این
بود که یا دولت آمریکا صحت آن را سریعًا تکذیب نماید و یا توضیح دهد که با افشای این مسائل چگونه
میخواهد با کشورهای عربی رابطه حسنه داشته باشد .پس از آنکه کاردار با قرائت راهنمای مطبوعاتی
صحت آن را تکذیب کرد ٬الراشد گفت که احتماًال این مقاله نیز یکی دیگر از ”تحریف اطالعاتی“ اسرائیل
بوده است تا توسط آن اعتبار آمریکا نیز نزد اعراب را کاهش دهد .الراشد گفت که وی مایل است که این
تکذیب سریعًا در مطبوعات ـکویت منعکس گردد.
 3ـ )طبقهبندی نشده( معاون وزیر بعدًا در یک مصاحبه مطبوعاتی شرکت کرد و گفت که کاردار مقاله
اسرائیلی را تکذیب کرده است .این بیانیه ٬و تکذیب جداـگانه سفارت که توسط دفتر روابط عمومی منتشر
ـگردید در تمام روزنامههای کویتی در  15مهر ماه منعکس گردید.
 4ـ )محدود به استفاده اداری( ـکویت تایمز روزنامه متخاصم لیکن کم نفوذ انگلیسی زبان در سرمقاله
 16مهر ماه خود به طور غیر عمد گفته بود که مقاله اسرائیلی دروغ است و ارزش تکذیب کردن راندارد .با
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این وصف این سر مقاله در ادامه با اشاره به کاردار ساترلند میگوید ”جالب توجه خواهد بود.....اـگر
دیپلمات آمریکایی در اینجا میگفت که نیروی  100/000نفری واـکنش سریع مستقر در خلیج فارس
جهت حراست“ از منافع حیاتی آمریکا ”ساخته و پرداخته مطبوعات غیر خالق است .البته ساترلند این
مطلب را نگفته است ٬و نیروی  100/000نفری واـکنش سریع نیز هنوز یک ایده قابل کاربرد است که
مقامات برجسته دولت آمریکا با آن بازی میکنند“.
 5ـ )خیلی محرمانه( اظهارنظر .سفارت و دفتر روابط عمومی معتقد است که نباید توجه تایمز را به
حقایق منتشره در رابطه با نیروی واـکنش سریع معطوف داشت .گرچه جای تأسف است که مطبوعات
خلیج فکر میکنند که این نیرو صرفًا جهت حراست از نفت به کار میرود ٬و نمیتواند به عنوان یک طرح
اضطراری در کاربرد نیرو به حساب آید ٬ولی باید گفت که گزارشگران مطبوعاتی را نیز نمیتوان به این
مطلب متقاعد نمود ٬آنچه مهم است این است که یکی از رهبران مسئول ـکویت یعنی معاون وزیر امور
خارجه ٬اصًال در رابطه با نیروی واـکنش سریع اظهار نگرانی ننمود ٬بلکه از اینکه آمریکا ممکن است با
همکاری اسرائیل به حمله علیه اعراب دست بزند اظهار نگرانی کرده است.واقعیت طرحهای اضطراری ما
در عملیات نظامی به منظور حراست از منافع ملی و دیگر منافع معلوم و مفهوم است اـگر چه همه با آن
موافق نباشند .لیکن این تصور که ما میخواهیم علیه اعراب با اسرائیل همکاری کنیم ٬به هر صورت که
باشد بر اعتبار ما به عنوان یک ایجادکننده صلح که دائمًا درپی به دست آوردن همکاری اعراب میانهرو در
ساترلند
ایجاد یک صلح همهجانبه است آسیب وارد خواهد نمود.
سند شماره )(59

طبقهبندی :خیلی محرمانه
تاریخ 19 :مهر ماه 1358
به :سفارت آمریکا در ـکویت ٬فوری
از :وزارت امور خارجه در واشنگتن دی  -سی
موضوع :افزایش قیمت نفت ـکویت.
 1ـ تمام متن خیلی محرمانه است.
 2ـ سفارت آمریکا در ـکویت باید در فرصت مناسب سریعًا با مقامات دولت ـکویت در رابطه با افزایش
قیمت اخیر نفت ـکویت تماس حاصل نماید ٬و نشان دهد که طبق دستور به اینکار مبادرت ورزیده است.
سفارتهای مستقر در کشورهای عضو سازمان توسعه و همکاری اقتصادی و نیز آن دسته از کشورهایی که
نفت خود را از ـکویت خریداری مینمایند باید با دولتهای میزبان تماس گرفته آنها را از اعتراض ما مطلع
ساخته از آنها بخواهند که همین کار را در مورد ـکویت انجام دهند.
 3ـ سفارت مستقر در ـکویت باید از نکات زیر استفاده نماید.
ـ ـ این افزایش قیمت نفت به هیچوجه به آمریکا در تالش خود برای باال بردن ارزش دالر ٬کاهش
تورم ٬و ایجاد اقتصاد سالم جهانی کمک نمینماید.
ـ ـ ما معتقدیم که ـکویت نیز در رسیدن به این اهداف شریک است.
ـ ـ آمریکا و دیگر ملل وارد کننده نفت ٬برنامههای مهمی را برای کاهش واردات نفتی ٬پایین آوردن
تقاضا ٬ایجاد منابع انرژیزای جایگزین و افزایش تولید انرژی داخلی آغاز کردهاند.
ـ ـ این برنامه برای به اجرا در آمدن به زمان نیاز دارد ٬و نشانگرسرمایهـگذاریهای عظیم سیاسی )و نیز
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مالی( میباشند.
ـ ـامیدواریم کشورهای صادرکننده نفت نیز متوجه شوند که با جلوگیری از افزایش بیرویه قیمتها در
این دوران سخت از بازار نفتی بینالمللی ٬برای برقراری یک اقتصاد جهانی منظم و سالم در جهت منافع
ونس
دراز مدت خودشان نیز عمل کردهاند.
سند شماره )(60

طبقه بندی :خیلی محرمانه
تاریخ 25 :مهرماه 1358
به :وزارت امور خارجه در واشنگتن دی ـ سی
از :سفارت آمریکا در ـکویت
موضوع :کاهش تولید نفت خام ـکویت
 1ـ تمام متن خیلی محرمانه است.
 2ـ منبع ما در وزارت نفت )حفاظت شود( ارقام تولید نفت خام ـکویت در ماههای ژوئیه ٬اوت و
سپتامبر را در اختیار ما قرار داده است .پس از افزایشی جزئی ) 400/000بشکه در روز( از ماه ژوئن تا
ژوئیه به سطح  2/56میلیون بشکه در روز تولید کلی نفت ـکویت در ماه اوت حدود  200/000بشکه
ـکاهش پیدا کرد .در ماه سپتامبر تولید  100/000بشکه در روز افزایش یافت و به سطح  2/46میلیون
بشکه در روزرسید .امسال برای اولین بار تولید ماه سپتامبراین کشور کمتر ازتولید آن در ماه سپتامبر سال
ـگذشته شده است .و ظاهرًا ـکویت در پاسخ به کاهش فشار بازار سطح تولید خود را اینقدر پایین آورده
است .با این وصف ٬هنوز هم ـکویت تولید خود را با بیش از سقف  2میلیون بشکهای تولیدی که سیاست
سال گذشته دولت در قبال شرکت نفت کویت بوده است ادامه میدهد.
 3ـ ارقام ریز تولیدی به شرح زیر میباشند:
ماه ژوئیه
2279972
شرکت نفت ـکویت
سهم ـکویت از نفت منطقه جدا شده
تولید:
82292
وفرا
198255
شرکت نفت عربی
2560519
جمع
جمع تولید ژوئیه امسال  31درصد بیش از ماه ژوئیه سال قبل بوده است.
ماه اوت
2088272
شرکت نفت کویت
سهم ـکویت از نفت منطقه جدا شده
تولید:
81035
وفرا
189581
شرکت نفت عربی
2367888
جمع
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تولید وفرا و شرکت نفت ـکویت در مقایسه بااوت سال قبل کاهش یافته است 14 .درصد افزایش تولید
شرکت نفت عربی سبب شد که در مقایسه با همین ماه در سال گذشته در تولید کلی  5درصد افزایش پدید
آید.
ماه سپتامبر
2187632
شرکت نفت ـکویت
سهم ـکویت از منطقه جدا شده
تولید:
82824
وفرا
197970
شرکت نفت عربی
2468426
جمع
در مقایسه با همین ماه در سال قبل ٬به خاطر کاهش تولید شرکت نفت ـکویت تولید کلی  4/8درصد
ـکاهش پیدا کرد.
 4ـ میانگین تولید در سال جاری به عبارت زیر است:
257984
شرکت نفت ـکویت
سهم ـکویت از منطقه جدا شده
84366
وفرا
205880
شرکت نفت عربی
2548230
جمع
 5ـمنبع ما در وزارت نفت گفت تولید سپتامبر واوت گذشته به دالیل بسیار و به خصوص به خاطر باال
رفتن تقاضا در نتیجه وضع ایران به طرز غیرعادی باال بود .در ماه اـکتبر تولید به سطح  2/1میلیون بشکه
در روز کاهش پیدا کرد و به سطح کنونی ) 2/7ـ 2/6میلیون بشکه در روز(رسید که نشانگر آخرین دو ماه
سال گذشته و فصل اول امسال است.
 6ـاظهارنظر.کویتیها متوجه شدهاند که تقاضا در حال پایین آمدن است به همین دلیل به آرامی درحال
ـکاهش تولید هستند .تولید امسال هنوز  27درصد بیش از سال گذشته است و فکر نمیکنیم که کاهش
عمده مورد ادعای کویتیها قبل از سال آینده پدید آید .کویتیها که اصوال در سیاستهای نفتی خود محتاط
هستند کاری نمیکنند که تأثیر منفی مهمی بر بازار جهان داشته باشد .طبق گزارش )مرجع ت( وزیر نفت
شیخ علی خلیفه الصباح گفته است که دولت ـکویت در نظردارد در اوائل سال آینده در سطح تولید کاهشی
به وجود آورد .بنابراین تا قبل از آن زمان نمیتوان توقع داشت که تغییرات عمدهای صورت گیرد.
ساترلند
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سند شماره )(61

خیلی محرمانه
تاریخ 26 :مهر ماه 1358
به :وزارت امور خارجه در واشنگتن دی  -سی ٬فوری
از :سفارت آمریکا در ـکویت
موضوع :مذاـکرات خلیج و جامعه اروپا ”استفاده از نفت به عنوان یک سالح“
 1ـ )تمام متن خیلی محرمانه است(
2ـ خالصه .وزیر نفت علی خلیفه به کاردار اطالع داد که مذاـکرات بین اعراب خلیج و جامعه اروپایی
بر همکاری اقتصادی متمرکز خواهد گردید .وی گفت ایجاد روابط خاص در زمینه عرضه نفت در کار
نیست و اعراب خلیج در نظر ندارند ٬کشورهای جامعه اروپایی را به حمایت از ساف وادار سازند .وزیر
ـگفت درست نیست که از نفت به عنوان سالحی در پیشبرد اهداف سیاسی استفاده شود) .پایان خالصه(.
 3ـ در  16اـکتبر در مالقات با وزیر نفت شیخ علی خلیفه الصباح برای بحث پیرامون سیاستهای دولت
ـکویت در قیمت گذاری نفت و تولید آن ٬کاردار نظریات وی را در مورد برنامه کار پیشنهادی مذاـکرات
خلیج و جامعه اروپایی جویا شد .علی خلیفه گفت موضوع اصلی عرضه نفت جهانی نیست ٬بلکه بحث بر
سر همکاریهای اقتصادی بین کشورهای خلیج و جامعه اروپا میباشد .وی انتظار دارد که کمکهای فنی٬
سرمایهـگذاری خارجی و استراتژی تجاری و دوجانبه در کمک به کشورهای غیر تولیدکننده نفتی جهان
سوم موضوعات اصلی مورد بحث باشند.
 4ـ کاردار گفت که دولت آمریکا از بهبود وضع مذاـکرات بین کشورهای تولیدکننده و مصرفکننده
حمایت میکند .لیکن وی گفت که به عقیده بعضی از ناظران اعراب میخواهند رابطه خاصی در عرضه
نفت به اروپاییان به وجود آورند تا آنها را وادار به حمایت از موضع اعراب در قبال مسئله فلسطین نمایند.
علی خلیفه در پاسخ گفت وی انتظار ندارد که صحبتی پیرامون ایجاد چنین رابطهای بشود .کشورهایی
چون فرانسه که بر اساس قراردادها بین دولتین در عرضه نفت عمل میکند در مذاـکرات دوجانبه بیش از
چنین اجالسی موفقیت به دست خواهند آورد .و انتظار ندارد که مسئله فلسطین در این مذاـکرات مورد
بحث قرار گیرد ٬این اجالس بین متخصصین اقتصادی برگزار میشود که صالحیت اظهارنظر پیرامون
مسائل سیاسی را ندارند و وی فکر نمیکنند که از نفت به عنوان یک سالح استفاده شود .وی گفت عراقیها
ـکه خودشان حامی استفاده از نفت به عنوان یک سالح هستند ٬تولید امسال خود را  70درصد افزایش
دادهاند ٬بنابراین نمیتوانند چندان جدی باشند.
 5ـ کمیته کاری تشکیل شده در طائف و اجالس وزیران عربستان سعودی در  23سپتامبر در  15اـکتبر
در وزارت نفت ـکویت مالقات کردند تا پیشنویس برنامه کار مذاـکرات اعراب خلیج و جامعه اروپایی را
تهیه نمایند .پیشنویس برنامه کار توسط وزیران کشورهای عربی در اجالسی که در ماه نوامبر برگزار
خواهد شد مورد بررسی قرار خواهد گرفت علی خلیفه گفت نمیتواند به تفصیل درباره برنامه کار نظر
خود را ارائه دهد چون تا  17اـکتبر هنوز مطلبی منتشر نشده است.
ـگزارشات مطبوعاتی  17اـکتبر حاـکی از آن است که کار این کمیته بیشتر جنبه تعمقی دارد و درباره
محتوای سیاسی برنامه کار نیز اختالفنظر وجود دارد .علی خلیفه گفت برای اجالس اول نمایندگان
اعراب خلیج و جامعه اروپایی هنوز تاریخی تعیین نشده است.
 6ـاظهارنظر :انکار علی خلیفه درمورددادن ”نقش سالح به نفت“ باعث تعجب ماگردید .شب گذشته
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یکی از نزدیکان وزیر نفت ـکویت که درباره مسئله خاورمیانه با کاردار گفتگو میکرد بیاختیار فاش
ساخت که علی خلیفه شخصا مخالف استفاده از نفت برای تنبیه غرب میباشد .وی گفت همان طور که
علی خلیفه استفاده از نفت به عنوان یک سالح را خالف منافع ـکویت میداند ٬آمریکا و دیگران نیز نباید
انتظار داشته باشند که علی خلیفه با یک سیاست ”سخاوتمندانه“ نفتی در قبال امتیازات سیاسی آمریکا
در خاورمیانه پاسخ بدهد .وی گفت علی خلیفه برخالف عربستان سعودی نفت را از سیاست جدامیداند.
این نکات نظر سفارت )پاراـگراف  10ـکویت  (3853را تأیید میکند که گفته شده بود ـکویت سعی خواهد
ـکرداز وارد کردن مسائل سیاسی در مذاـکرات اقتصادی مورد بحث با  9کشور عضو جامعه اروپاخودداری
ورزد .واقعیتها بر خالف برنامههای کار کنفرانس حاـکی از آنند که بین بحران خاورمیانه و شرایط عرضه
نفت رابطهای وجود دارد ٬چون بسیاری از طرفین درگیر در هر دو مسئله منافع بسیار دارند ٬گفتههای
وزیر در مورد عراق که زیاد حرف میزند ولی کم عمل میکند ٬ما را به یاد سفر وزیر بازرگانی ژاپن به
خاورمیانه انداخت که در آن ـکویت بازرگانمنش از سیاستهای مبهم ژاپن در قبال فلسطین ناراحت شده
بود ٬در حالی که عراقیهای تندرو از نظرایدئولوژیک وی را به گرمی مورد استقبال قرار دادند و فقط با وی
ساترلند
در زمینه تجارتی بحث و گفتگو کردند.
سند شماره )(62

طبقهبندی :سری
تاریخ 29 :مهر ماه 1358
به :وزارت امور خارجه در واشنگتن دی  -سی
از :سفارت آمریکا در ـکویت
موضوع :نظریات وزیر خارجه ـکویت درباره امور جاری اجتناب از
محکوم شمردن موافقتنامه کمپ دیوید
 1ـ)خیلی محرمانه(خالصه .وزیرامور خارجه ـکویت درمالقات اخیرخود با سردبیران روزنامههای
ـکویتی از افزایش قیمت نفت اوپک دفاع کرد ٬و از پرداختن برنامه کار اجالس عربی به مسائلی و رای
مسئله لبنان حمایت نمود ٬به گفتگو پیرامون میانجیگری ـکویت بین عمان و جمهوری دموکراتیک خلق
یمن پرداخت ٬و اظهار ”امیدواری“ کرد که جمهوری دموکراتیک خلق یمن به دنبال عقد قـرارداد بـا
شوروی به حل اختالفات خود با عمان و عربستان سعودی بپردازد .و اخراج عراق را از کنفرانس وزیران
خارجه خلیج چندان با اهمیت تلقی ننمود .ورود نیروهای بیگانه به منطقه باز هم ”مردود“ شناخته شد و
ـگفتگو پیرامون تهدید تنگه هرمز و حوزههای نفتی خلیج نیز غیر قابل قبول خوانده شد .وزیر خارجه
همچنین اعتراف کرد که بین کشورهای تولیدکننده نفت خلیج بر سر تبدیل مسائل سیاسی به مذاـکره با
ـکشورهای اروپایی اختالفنظر وجود دارد .و احتماال مهمترین نکته جالب توجه در سخنان وزیر امور
خارجه عدم اشاره به موافقتنامههای ـکمپ دیوید و سه طرف درگیر در آن میباشد) .پایان خالصه(.
 2ـ)طبقهبندی( قبل از عزیمت برای تعطیالت یک هفتهای به سومالی ٬معاون نخستوزیر و وزیر امور
خارجه ـکویت شیخ صباح االحمد با مهمترین سردبیران ـکویت برای اولینبار پس از تعطیالت سال قبل
خود در ماه اوت مالقات کرد .گزارشات مطبوعاتی پیرامون این مالقات )ـکه در مرجع الف خالصه شده
است( که در  28اـکتبر منتشر گردید ٬نشان از آن دارد که وزیر امور خارجه درباره بسیاری از مسائل
سیاست خارجی که ـکویت در آن درگیر است به استثناء قرارداد صلح خاورمیانه گفتگو کرده است.آنچه در
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این گزارشها به چشم نمیخورد لحن صحبت خاص شیخ صباح االحمد در هاوانا درباره شرکت ـکویت در
اجالس بغداد و لحن مالیمتر لیکن منفی وی در مجمع عمومی سازمان ملل درباره موافقتنامههای ـکمپ
دیوید میباشد )مرجع الف(.
 3ـ )طبقهبندی نشده( قیمت نفت :وزیر به سبک همیشگی خود به دفاع از افزایش اخیر قیمت نفت
اوپک پرداخت و کشورهای صنعتی را برای عدم توانایی در کنترل تورم مقصر دانست و به شنوندگان
یادآور شد که نفت تنها منبع درآمد مهم ـکویت برای نسلهای آتی بوده و منبعی غیر قابل تجدید و تمدید
میباشد.
 4ـ )خیلی محرمانه( امنیت خلیج و شبهجزیره :وزیر امور خارجه فاش نساخت کـه جـمهوری
دموکراتیک خلق یمن از ـکویت خواستار میانجیگری شده است ولی گفت که ـکویت با هر دو کشور در
تماس بوده و سعی دارد بر اساس احترام به حاـکمیت ارضی بین آنها تفاهم ایجاد نماید.وی امیدوار است که
بعد ازتعطیالت عید قربان نتایج خوبی به بار آید .وزیر امور خارجه همچنین اظهار داشت که امیدوار است
اسماعیل رئیسجمهور جمهوری دموکراتیک خلق یمن از عربستان سعودی بازدید بعمل آورده درباره
مسائل مهم به خصوص پس از عقد پیمان دوستی با شوروی ٬به گفتگو بپردازد .بار دیگر برای چندمین بار
اعالم کرد که ”اخطارهای آمریکا“ درباره اینکه نهضت مقاومت فلسطین ممکن است تنگه هرمز رامسدود
نماید وپیشنهاد این کشور برای ورود نیروهای بیگانه به منطقه خلیج را مردود شمرد .وی گفت کشورهای
ساحل خلیج نیز به اندازه کشورهای صنعتی از عبور آزاد در تنگه هرمز سود میبرند” .دفاع منطقه صرفًا
مسئولیت نیروهای واقع در خلیج میباشد “.این مهمترین بیانیه عمومی وی در رد پیشنهاد امنیت تنگه
هرمز توسط عمان است.
 5ـ )خیلی محرمانه( اجالس عربی :وی با تأیید زمان برگزاری اجالس که بیستم نوامبر است گفت
ترجیح میدهد که برنامه کار اجالس فقط محدود به مسئله لبنان نباشد .این رجحان منعکس سازنده
اشارات پیشین وزارت امور خارجه )ـکویت  (4804است که در آنها گفته شده تصمیمات اتخاذ شده سال
قبل در اجالس بغداد باید تهیهـکننده چهارچـوب اجـالس تـونس بـاشد .بـیانات کـلی وزیـر امـور
خارجهتصریح نکرد که ـکویت در برنامه کار مایل است به مبارزه علیه کشور مصر و موافقتنامه ـکمپ
دیوید که در اجالس بغداد آغاز گردید ادامه دهد.
 6ـ )خیلی محرمانه( کنفرانس وزیران خارجه خلیج در طائف :وزیر خارجه مطالب زیادی در اینباره
فاش نساخت فقط گفت که در اجالس وزیران امور خارجه پیشنهادی مبنی بر تشکیل فدراسیونی به نام
”ـکشورهای متحده عربی“ که در برگیرنده همکاری در زمینههای بسیار از قبیل تولید نفت و بازاریابی
است مورد بحث و گفتگو قرار گرفته است.وی گفت که ـکویت از حساسیت عراقیها در رابطه با این کنفرانس
آـگاه است .وی خاطر نشان ساخت که سفر وی به بغداد در  20اـکتبر برای این بوده است که به صدام حسین
بفهماند که ”خلیج بدون عراق و عراق بدون خلیج نمیتواند به کار خود ادامه دهد“.
 7ـ )طبقهبندی نشده( مذاـکرات خلیج و جامعه اروپایی ) :(ECگر چه در مرجع الف یادآوری نشده
است ٬لیکن وزیر خارجه به بحث درباره مذاـکرات جامعه اروپایی  ECو کشورهای خلیج پرداخت و گفت
اجالس وزیران نفت خلیج در سپتامبر گذشته بر سر مشمول ساختن مسائل سیاسی به خصوص مسئله
فلسطینیها توافق نداشت.
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 8ـ )سری( اظهارنظر :به هنگام مالقات من با وزیر خارجه در  23اـکتبر جهت تقدیم نسخههای از
اعتبارنامهها فرصت نشد که درباره سفر وی به بغداد صحبت کنیم ٬ولی موضوع امنیت خلیج فکر وی را
اشغال کرده بود و همان نکات آمده در پاراـگراف  4را بیان نمود.از آن زمان به بعد بلوین سفیر فرانسه اظهار
داشت که سعودیها مایلند عراق در اجالس طائف در  16اـکتبر شرکت نماید ٬لیکن ـکویت نسبت به این
مسئله اعتراض کرده است .ـکویت فکر میکند که با شرکت یافتن عراق اجالس رنگ و لحن ضد ایرانی به
خود میگیرد .ولی در همان حال نگران است که مبادا عراق فکر کند که اجالس طائف علیه عراق برپا شده
است .بنابراین به محض خاتمه یافتن اجالس شیخ صباح به بغداد رفت تا چنین شک و شبههای را از میان
بردارد .بلوین گفت مذاـکرات جامعه اروپایی ) (ECـ خلیج پیشرفتی نداشته است چون )الف( ـکـویت
نمیداند که این مذاـکره از چه چیزی باید تشکیل شده باشد )ب( عراقیها اسرار داشتهاند که دیگر اعراب
تولیدکننده نفت عراق را باید در تمام گفتگوهای سیاسی واقتصادیشرکت دهند و )پ( عربستان سعودی
اصًال مایل نیست در این ابتکار درگیر شود.
 9ـ )طبقهبندی نشده( اظهارنظر بعدی :بیانیه وزیر خارجه از آن زمان سبب درج مقالهای در السیاسه
در  29اـکتبر شده است که در آن پیشبینی میکند که قراراست اسماعیل به ریاض سفر کند و پیامی ازطرف
برژنف به رهبریت عربستان سعودی تسلیم نماید .این مقاله در ادامه مینویسد سعودیها به هواپیمایی
شوروی ایرفلوت اجازه عبور و پرواز از عربستان سعودی را دادهاند ٬روابط تجاری بین شرکتهای دولتی
شوروی و بازرگانان سعودی در حال از سر گرفته شدن است ٬و مطبوعات شوروی با نظر لطف درباره
مسائل سیاسی و نفتی دولت عربستان سعودی سخن راندهاند) .پایان اظهارنظر(.
دیکمن

سند شماره )(63

طبقهبندی :خیلی محرمانه
تاریخ 2 :آبانماه 1358
به :وزارت امور خارجه در واشنگتن دی  -سی
از :سفارت آمریکا در ـکویت
موضوع :تصمیم ـکویت مبنی بر کاهش قراردادهای مهم نفت خام خود
 1ـ )تمام متن خیلی محرمانه است(
 2ـ خالصه :تلگرامهای مرجع به بحث پیرامون برنامههای ـکویت به منظور کاهش تولید نفت خام در
سال  1359و تأثیر این کاهش تولید بر شرکت نفتی ـگلف و قراردادهای بریتیش پترولیوم که در 12
فروردین  1359تجدید خواهد شد٬پرداخته است .طبق ارزیابیهای پیشین سفارت با استفاده از بیانیههای
دولت ـکویت در جهت کاهش سقف تولید شرکت نفت کویت ٬این امر در جهت انعطافپذیر ساختن شرکت
ـگلف و بریتیش پترولیوم در پذیرش کاهش برداشتهای قراردادی آنها صورت گرفته است .سفارت مصرانه
)مرجع ب( از دولت آمریکا درخواست نمود که از درخواست شرکت ـگلف مبنی بر امضاء قرارداد دراز
مدت  400/000بشکه در روز حمایت کند ٬که هنگام ملی شدن منافع ـگلف و ادغام آن در شرکت نفت
ـکویت همین مقدار برداشت نیز تصریح شده بود ٬لیکن صحنه تغییر کرده است .دولت ـکویت ظاهرًا در
تصمیم خود مبنی بر ایجاد یک چهارم تولید کاهش جدی است و از طرف دیگر شرکت ـگلف نیز حاضر
شده است کاهش برداشت تصریح شده در قرارداد خود را بپذیرد .در صورتی که دولت ـکویت موضع خود
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را شدت بیشتری نبخشد و شرکت ـگلف نیز از ما بیش از این کمک نخواهد ٬الزم نیست دولت امریکا در
مذاـکرات آتی نقش مهمی را به عهده گیرد) .پایان خالصه(.
 3ـ بر اساس قرارداد جاری ـگلف میتواند روزانه تا  550/000بشکه نفت برداشت نماید .آندرسون
نماینده شرکت ـگلف )حفاظت شود( در تاریخ  24مهر ماه به ما گفت که ـگلف در نظر ندارد در تاریخ 12
فروردین  1359با برداشت پایه  400/000بشکه در روز قرارداد خود را تمدید نماید که با قرارداد کنونی
ـگلف قرارداد ملی شدن سال  1354شرکت نفت ـکویتنیز مطابقت دارد .وی گفت در حال حاضر دولت و
وزیر نفت ـکویت در نظردارد ٬طی قراردادجدید به ـگلف اجازه دهدحدود  150/000تا  200/000بشکه
در روز برداشت نماید که ـگلف نیز در نهایت آن را خواهد پذیرفت.
 4ـ آندرسون گفت گر چه کاهش  550/000بشکه در روز به  200/000بشکه در روز بسیار فاحش
است ٬لیکن چندان خطیر نیز نیست .ـگلف برای تأمین نیازهای نظام خود به بیش از  250/000بشکه نفت
خام کویتی احتیاج ندارد و  150/000بشکه نفت دیگر نیز را جهت ارسال به پاالیشگاه مشترک ـگلف و
دولت کره نیازدارد .بر اساس طرحهای کنونی ـگلف 50درصد سهام خود در شرکت پاالیشی کره راخواهد
فروخت ٬و ـکویت  12/5درصد سهام آن را به دست خواهد آورد و ملزم خواهد شد که روزانه 150/000
بشکه نفت را مستقیما به کره ارسال دارد ٬و مسئولیت ـگلف را نیز به عهده گیرد .عالوه بر این ـگلف مانند
ـگذشته و بر اساس سیاست بازاریابی ـکویت تحویل نفت ـکویت را به طرفین ثالث متوقف خواهد ساخت٬
بنابراین اختالف موضع ـکویت و نیاز پیشبینی شده گلف تنها اختالف بین  200/000ـ  150/000بشکه
در روز پیشنهادی علی خلیفه و نیاز گلف به  250/000بشکه در روز است.
 5ـ آندرسون گفت کویتیها )طبق عادات خود( در رابطه با منافع زودگذر بسیاری به خرج میدهند.
بنابراین آندرسون ترس از آن دارد که دولت ـکویت نیز مانند دیگر تولیدکنندگان خواستار تضمین قرارداد
شود .تالش نهایی و غیر قابل قبول ـکویت تحمیل بیانیه تحریم شدید مانند قراردادهای عراق خواهد بود.
)اظهار نظر :آندرسون و سفارت فکر نمیکنند که هیچ یک از این خواستها مورد بررسی باشد پایان ـ
اظهارنظر(
 6ـ آندرسون تقاضا کرده است که سفارت در اینباره مداخله ننماید .وی گفت شرایط پس از امضا
قرارداد  500/000بشکه در روزتغییر کرده است ٬و ـگلف معتقد است که اتکا بیشتر به دولت ـکویت در این
زمینه مفید نخواهد بود.
 7ـ اظهارنظر :نکات مطروحه توسط آندرسون تأیید کننده صحت مطالبی است که دو ماه قبل آنها را
باورنداشتیم .یعنی دولت ـکویت در نظر دارد عالوه بر کاهش تولید در برداشت شرکتهای مهم نیز کاهشی
پدید آورد .جای تأسف است که شرکت نفت شل طبق قرارداد خود تا سال  1360اجازه دارد 405/000
بشکه در روزبرداشت نماید ٬در حالی که صاحبان اصلی شرکت نفتی کویت یعنی ـگلف و بریتیش پترولیوم
اجازه ندارد در فروردین آتی بیش از نیمی از قرارداد خود را برداشت کنند .در صورتی که ـگلف بعد از
مشکالت مذاـکراتی آتی گزارش ندهد ٬و یا در صورتی که شرایط تحریم جدیدی وضع نگردد ٬سفارت
معتقد است که دولت آمریکا نباید در مذاـکرات کنونی و  11فروردین حمایت چندانی از شرکت ـگلف به
دیکمن
عمل آورد.
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سند شماره )(64

طبقهبندی :خیلی محرمانه
تاریخ 2 :آبان 1358
به :وزارت امور خارجه در واشنگتن دی ـ سی
از :سفارت آمریکا در ـکویت
موضوع :اقدامات و سیاستهای بازاریابی نفتی ـکویت
 1ـ )تمام متن خیلی محرمانه است(
 2ـ خالصه :نماینده شرکت ـگلف اوائل )حفاظت شود( گفت وزارت نفت ـکویت در حال حاضر در
زمینه قیمت و عرضه به قراردادهای خود عمل میکند .وی معتقد است که فعالیت ـکویت در بازار سیاه
چندان شدید نیست ٬و نیز اجازه نداده است که سودجویی خصوصی در آنجا افزایش یابد.وی گفت هدف
سیاست نفتی ـکویت نادیده گرفتن عرضه کنندگان نفت به طرفین ثالث و افزایش فروش نفت خامی است که
دولت ـکویت مستقیمًا به پاالیشگاهها میفروشد) .پایان خالصه(.
 3ـ سید آندرسون )حفاظت شود(٬نماینده محلی شرکت ـگلف اوائل در تاریخ  24مهر ماه در رابطه با
اقدامات و سیاستهای بازاریابی نفتی ـکویت اطالعات زیر را در اختیار سفارت قرار داد:
 4ـ بر خالف بعضی دیگر از تولید کنندگان ٬ـکویت در حال حاضر سعی دارد به تعهدات خود مبنی بر
عرضه نفت با قیمتهای جاری عمل کند .به طور مثال ٬به شرکت ـگلف که حق دارد طبق قرارداد روزانه
 50/000بشکه نفت عالوه بر  500/000بشکه در روز و به طور دلخواه برداشت کند ٬اجازه داده شده که
ـکل  550/000بشکه در روز خود را به قیمتهای تصریح شده در قرارداد برداشت نماید .برداشت بیش از
 550/000بشکه در روز امکان پذیر است ولی تنها از طریق تهمانده نفتی ـکویت و آن هم در بازار سیاه .در
اوائل سال جاری ـکویت به سه شرکت مهم برداشت کننده نفتیاش یعنی ـگلف ٬بریتیش پترولیوم ٬و شل
اجازه داد که بر اساس همین شرایط هریک  40/000بشکه در روزبیشتربرداشت نمایند .شرکت ـگلف این
پیشنهاد را به خاطر غیر اقتصادی بودن نپذیرفت ٬ولی بنا به گفته آندرسون شرکتهای بریتیش پترولیوم و
شل این پیشنهاد را پذیرفتهاند.
 5ـ نماینده شرکت ـگلف معتقد است که ـکویت در بازار سیاه نفت چندانی را نمیفروشد .برخالف سال
 1357خریداران طبق قراردادهای خود حداـکثر نفت مورد نیاز را خریداری میکنند .پاالیشگاههای
محلی نیز در حال حاضر به طور کامل به عملیات خودادامه میدهند .این دو عامل نشان میدهد که بخش
اعظم افزایش تولید روزانه روزانه  520/000بشکهای ـکویت در سال جاری بر اساس قیمتهای مطروحه
در قرارداد و نه در بازار سیاه فروخته میشود .ولی ٬ظاهرًا دولت ـکویت در همین اواخر و برای اولین بار با
ارائه شصت درصد از کل سهم نفتی خود از منطقه بیطرف شرکت نفت عربی به بازار سیاه از حقوق کامل
خود در این نقطه بهرهبرداری کرده است )این مقدار نفت قبًال به شرکت نفت عربی فروخته میشد( ٬این
مقدار نفت نیز که طبق قرارداد معادل  120/000بشکه در روز است ظاهرًا به وسیله دولت ـکویت به بازار
سیاه ارسال میگردد ٬و بخش اعظم فروشهای گران قیمت کویتی را تشکیل میدهد.
 6ـ ـکویت ظاهرًا در نظردارد شرکتهای بزرگ نفتی را که قبًال تمام نفت خام ـکویت رادریافت میکردند
نادیده گرفته و با پاالیشگاهها مستقیمًا وارد معامله شود .دولت ـکویت هنوز هم مایل به فروش نفت به
شرکتهای بزرگ است ٬ولی حاضر است تنها نیاز خود نظام خریدار را برآورده سازد .در غیر این صورت٬
ـکویت مایل است با مشتریانی وارد معامله شود که دارای حیثیت اعتباری و اعتمادی باشند .شرکت ایده
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میتسوی ژاپن و شرکت نفت چینی تایوان ظاهرًا به نظر دولت ـکویت در این دسته قراردارند .با وجوداینکه
بسیاری از نمایندگان شرکتهای نفتی و تجاری کوچک از وزارت نفت ـکویت دیدار میکنند ٬ولی آندرسون
فکر نمیکند که آنها بتوانند نفت مورد نیاز خود را به دست آورند.
دولت ـکویت ظاهرًا میل ندارد با این سازمانها و حتی با قیمتهای گزاف بازار سیاه به معامله بپردازد.
 7ـ آندرسون اضافه کرد که به نظر وی نفت ـکویت برای دوباره فروشی در بازار سیاه فروخته نمیشود.
از وی سؤال شد که آیا شنیده است که افراد کویتی نفت را به حساب خود بفروشند ٬وی در پاسخ جواب
منفی داد .وی گفت به نظر وی دلیلی ندارد که وزیر نفت ـکویت به کویتیهای بخش خصوصی اجازه دهد که
از نفت دولتی به نفع خود بهرهبرداری کنند .وی گفت اـگر در بازار تاجران کویتی وجود داشته باشند ٬حتمًا
محمولههای منابع دیگر را به فروش میرسانند.آندرسون گفت شیخ علی خلیفه الصباح وزیر نفت کنونی
ـکویت شهرت این وزارتخانه را در معامالت مستقیم باال برده است ٬در حالی که عبدالمطلب ـکاظمی ودست
دیکمن
پروردگانش به این ترتیب عمل نمیکردند.
تاریخ 5 :فروردین 1358
از :سفارت آمریکا در ـکویت

سند شماره )(65

طبقهبندی :خیلی محرمانه
به :وزارت امور خارجه در واشنگتن دی ـ سی
موضوع :فرار سرمایه از ـکویت

عطف به :ـکویت 0701
 1ـ )تمام متن خیلی محرمانه است(.
 2ـ رابطهای ما در وزارت دارایی٬در بخش بانکداری و بازرگانی میگویند که فرار سرمایه از ـکویت
هنوز هم ادامه دارد ٬لیکن علت این فرار سرمایه عوامل سیاسی نیست .معاون رئیس بانک مرکزی ـکویت و
مدیر آـگاه دومین بانک بازرگانی ـکویت به طور جداـگانه علل زیر را اساس فرار منابع مالی از ـکویت اعالم
داشتهاند:
 3ـ از زمان پیدایش اقدامات آمریکا مبنی بر حمایت از دالر در تاریخ  10آبان  1357ارزش دالر به
تدریج باال رفته و حس اعتماد سرمایهـگذاران را نسبت به خود جلب نموده است .نرخ بهره نیز در آمریکا و
نیز بازاراروپایی دالر )12/5درصد( باالرفته در حالی که نرخ بهره آن درـکویت هنوز هم همان ده درصد
سابق است ٬و اـکثر وامهای تجاری از سقف بهره  8/5درصدی برخوردار میباشد ٬بنابراین تفاوت وسیع
نرخ بهره و نیز باال رفتن ارزش دالر سرمایه گذاری در بازارهای آمریکا و اروپا را جذابیت خاصی
میبخشد .مهمترین صاحبان حسابهای بانکهای تجاری سهم ـکویت که بسیاری از آنها دارای مقادیر قابل
توجهی ارز هستند ٬در زمینه سرمایه گذاری به دالر فعالیت چشمگیری دارند .اـگر همین سرمایه گذاران به
خاطر نگرانی از اوضاع ایران و منطقه خلیج سرمایههای خود را از ـکویت خارج نمایند بازار سهام ـکویت
نیز دستخوش تأثیرات منفی آن خواهد شد ٬چون با خروج سرمایه هیچگونه سهامی خریداری نمیشود و
در نتیجه قیمت سهام نیز کاهش مییابد .لیکن واقعیت نشان میدهد که نرخ سهام ـکویت در تمام طول سال
 1357رو به افزایش بوده و در سه ماهه اخیر نیز باالرفته است که نشانگر اعتماد موجود نسبت به اقتصاد
داخلی است .پولی که از کشور خارج میگردد ”مازاد“ و یا سرمایه گذاری محتاطانه نام دارد و پول یا
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سرمایه تجار محلی نگران از وضع آتی خود نیست.
 4ـ اظهار نظر :با وجود اینکه رویدادهای ایران موجبات نگرانی بسیاری را فراهم آورده ٬بازگشت
خمینی به ایران مسائل اصلی را حل کرده و تا حدودی اوضاع را در برابر دیدگان ناظران کویتی آرامش
بخشیده است .در دیماه موضوع اصلی گفتگوها در ـکویت به خصوص در میان بانکداران و دیگران
موضوع ایران بود .دراوائل فروردین ماه ایران هنوز هم در اذهان مردم جای خود را حفظ کرده است ٬لیکن
بانکداران و بازرگانان آن رااز یاد برده و به موضوع مورد عالقه خودمیپردازند٬یعنی در کجا بهترمیتوان
سرمایهـگذاری کرد .گزارش سالیانه مربوط به سال  1357و عظیمترین مؤسسه سرمایهـگذاری ـکویت
شرکت سرمایهـگذاری ـکویت ٬که اخیرًا منتشر شده ٬در بخشی تحت عنوان ”دور نمای سال “1358
پیشبینی میکند که کسری حساب جاری آمریکا ”بهبود چشمگیری“ خواهد یافت و این امر ”همراه با
نرخ بهره باالتر آمریکا ٬موضع دالر را در برابر ارزهای مهم دیگر تقویت خواهد نمود “.از نظر کویتیها
منافع حاصله از یک ارز رو به بهبود جذابتر است ٬بنابراین بر طبق همین اصل عمل مینمایند .ساترلند
سند شماره )(66

سری

ـکویت
مساحت:
مساحت  16058کیلومتر مربع )شامل منطقه بیطرف نمیشود ولی شامل جزایر میشود(٬مقدار کمی
جنگل ٬تقریبًا تمامی مساحت آن بیابان ٬موات یا شهرنشین است.
طول مرز زمینی =  459کیلومتر
آبها:
محدوده آبهای داخلی )ادعا شده(  12میل دریایی
ساحل آبی =  499کیلومتر
مردم:
جمعیت = ) 1/278/000ژوئیه  ٬(1979رشد متوسط ساالنه جمعیت ) % 5/9در حال حاضر(
ملیت:
اسم ـ کویتی )ها( ٬صفت ـ کویتی
تقسیمات نژادی:
 % 83عرب % 15 ٬ایرانی ٬هندی و پاـکستانی ٬کویتیهای اصیل در اقلیت هستند.
دین =  % 99مسلمان % 1 ٬مسیحی ٬هندو ٬پارسی و غیره
زبان = عربی ٬زبان خارجی که معموًال استفاده میشود انگلیسی است.
سطح سواد = حدود %40
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نیروی کار = ) 360/000تخمین  % 74 ٬(1978در قسمت خدمات  % 11در قسمت صنایع % 11 ٬در
قسمت ساختمان % 70 ٬کارگران کویتی نیستند.
نیروی کار سازمان یافته :اتحادیه کارگران برای اولین بار در سال  1964قانونی شده ٬و در بـین
ـکارگران صنایع نفت و کارمندان ادارات دولتی تشکیل شد.
حکومت
نام قانونی = دولت ـکویت
نوع = پادشاهی انتصابی بر اساس قانون اساسی
پایتخت = ـکویت
تقسیمات فرعی سیاسی =  3فرمانداری 10 ٬حوزه رأیگیری
سیستم حقوقی = حقوق مدنی باقوانین اسالمی مؤثر و بانفوذ در مسائل شخصی قانون اساسی از سال
 1963به اجرا درآمد ٬قوانین اصلی مربوط به انتخابات مجلس ملی در اوت  1976به صورت تعلیق در
آمد ٬بررسی مجدد قضائی قوانین مخصوص قانونگذاری هنوز در نظر گرفته نشده است ٬و هنوز قضاوت
اجباری دادگاه بینالمللی را قبول نکرده است.
تعطیل ملی =  25فوریه
شعبات = شورای وزیران
رئیس دولت = امیر جابراالحمد الصباح
شرکت در انتخابات عمومی = برای بومیان ٬و اشخاص مذکری که تابع دولت ـکویت شدهاند و سن 21
سال یا بیشتر است .کسب تابعیت مستلزم  20سال اقامت در آن کشور پس از احراز آن است.
انتخابات = مجلس ملی در تاریخ اوت  1976به وسیله حکم امیر ـکویت منحل اعالم شد.
احزاب و رهبران سیاسی = شرکت در گروهای سیاسی ممنوع است ولی چند گروه مخفی کوچک
فعالیت دارند.
ـکمونیستها = خیلی کم
ـگروههای سیاسی یا با نفوذ دیگر = وجود ندارد.
اقتصاد:
تولید خالص داخلی =  12/8میلیارد دالر ) ٬(1977درآمد سرانه  10666دالر برآورده شدهاست.
ـکشاورزی = تقریبًا چیزی ندارد ٬وابسته به محصوالت غذایی وارداتی است.
تقریبًا  % 75از آب آشامیدنی باید تقطیر بشود یا از خارج وارد گردد.
صنایع مهم = تولید نفت خام در سال  1977بالغ بر  1/92میلیون بشکه در روز.
درآمد دولت از منابع مالیاتی و حقاالمتیازات در تولید ٬تصفیه و مصرف  9میلیارد دالر ٬تخمین
ابتدایی برای سال  1976تولید پاالیشگاه  132میلیون بشکه ) ٬(1977ظرفیت میانگین پاالیشگاه برابر
است با  645/000بشکه در روز .در پایان سال  ٬1976صنایع مهم دیگر شامل تهیه کود ٬مواد شیمیایی٬
مصالح ساختمانی ٬آسیاب گندم میشود.
نیروی الکتریسیته =  2/200/000کیلو وات ظرفیت در سال ) 7 ٬(1978میلیارد کیلو وات ساعت در
سال ) (1978تولید شده ٬سرانه  5640کیلو وات ساعت.
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صادرات =  9/1میلیارد دالر ) 1977قیمت تا لنگرگاه( که از این مقدار در حدود  % 90از نفت ٬و
صادرات غیر نفتی بیشتر وارداتی هستند که دوباره صادر میشوند 800 ٬میلیون دالر )تخمین سـال
(1977
واردات =  4/8میلیارد)تخمین  1977با هزینه و بیمه و باربری( ٬کشورهای مهم صادرکننده به ـکویت
عبارتند از :آمریکا ٬ژاپن ٬انگلستان ٬آلمان غربی.
ـکمکها = ـکویت به عنوان یک کشور کمککننده در بین سالهای  1977ـ  1974قول کمکهای معادل
 4785میلیون دالر را داده است )سری و غیر قابل رأیت برای بیگانگان(.
بودجه = ) 7/9 (1977میلیارد دالر درآمدها ٬و هزینهها بالغ بر  5/3میلیارد دالر ٬سرمایه 1/2
میلیارد دالر.
نرخ برابری دینار ـکویت = یک دینار ـکویت برابر است با  3/63دالر آمریکا )در سال (1978
سال مالی = اول ژوئیه تا  30ژوئن.
ارتباطات:
راه آهن = ندارد.
شاهراه = جمعًا  2545کیلومتر 2255 .کیلومتر آسفالت 290 ٬کیلومتر خاـکی ٬ماسهایی و سنگریزه.
خط لوله = برای نفت خام 877 ٬کیلومتر ٬برای محصوالت پاالیش شده  40کیلومتر ٬برای گازطبیعی٬
 121کیلومتر.
بندرها =  3بندر بزرگ )شویخ ٬الشعیبه ٬مینااالحمدی( 4 ٬بندر کوچک.
نـاوگان بـازرگانی =  102کشـتی )هـر کـدام  1000تـنی یـا بـیشتر( مـجموعًا 2/370/000
تن 3/949/700٬بار ٬شامل  2کشتی مسافربری 76 ٬کشتی باربری 14 ٬نفتکش 6 ٬کشتی بـاربری
مخصوص 3 ٬کشتی برای حمل و نقل گاز مایع ٬یک فروشنده کانتینر )خیلی محرمانه(
هواپیمای کشوری =  17هواپیمای بزرگ باربری که شامل  4هواپیمای کرایه شده میباشد.
فرودگاه = جمعًا  11فرودگاه 6 ٬فرودگاه قابل استفاده 4 ٬فرودگاه با باند دائمی 3 ٬فرودگاه با باندهای به
طول بین  3659ـ  2440متر 2 ٬فرودگاه با باندهای به طول بین  1439ـ  1220متر.
شبکه مخابراتی =تسهیالت عالی تلفن بینالمللی وداخلی باکیفیت مناسب140000 ٬تلفن )هر 100
نفر  13تلفن( ٬سه موج آ .ام و یک موج اف .ام و سه ایستگاه تلویزیونی ٬یک ایستگاه قمر مصنوعی با آنتن
با اقیانوس هند و اقیانوس آرام.
نیروهای دفاعی:
نیروی انسانی ارتش = ذـکور  15تا  49ساله در حدود  314/000نفر ٬در حدود  184/000نفر برای
خدمت نظام مناسب هستند.
پرسنل = نیروی زمینی  ٬8511نیروی دریایی  180نفر ٬نیروی هوایی  90) 2000خلبان( نیروی
پلیس کشور ) 15/200سری(
واحدهای زمینی عمده =  3تیپ )ـکه  2تیپ مخلوطی از پیاده و زرهی و یک تیپ زرهی میباشند ٬هر
ـکدام از تیپهای مختلط یک گردان زرهی و یک گردان پیاده دارد(
تیپ زرهی تشکیل شده از یک مرکز فرماندهی ٬سه گردان زرهی ٬و یک گردان پیاده موتوری( ٬یک گردان
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محافظ امیر ٬و یک گردان دژبانی )سری(.
هواپیما =  83) 122جت 4 ٬هواپیمای حمل و نقل 35 ٬هلیکوپتر( )سری(
ـگارد ساحلی =  22قایق گشتی 8 ٬قایق امنیت بندری 3 ٬فروند قایق تخلیه به خشکی )سری(.
تدارکات = بیشتر وابسته به انگلستان ٬ولی به بلژیک ٬فرانسه و آلمان غربی همچنین به سنگاپور برای
قایقهای گشتی وابستگی دارد ٬توپخانه صحرایی ٬راـکت و سکوی راـکتها از شوروی وارد میشود.
بودجه نظامی = برای سال مالی که در  30ژوئن  1980به پایان میرسد مبلغ 330میلیون دالر ٬که % 4
بودجه دولت مرکزی است.
اطالعات و امنیت:
سرویس امنیت ـکویت )همچنین به آن ”مدیریت امنیت کشوری“ نیز گفته میشود( )فعالیت( داخلی و
منطقهای ٬شعبه مخصوص اداره تحقیقات جنایی پلیس کشوری ـکویت )فعالیت(داخلی ٬وشعبه مخصوص
نیروی زمینی ـکویت )فعالیت( داخلی) .سری  /غیر قابل رؤیت برای بیگانگان(.
سند شماره )(67

طبقهبندی :گزارش سری
هشدار :شامل منابع و شیوههای اطالعاتی است.
غیر قابل رؤیت برای بیگانگان ٬پیمانکاران و مشاورین پیمانکار
پخش و اقتباس خبر تحت نظر تهیهـکننده
پخش :انحصارًا برای مخاطبین ذـکر شده در پاراـگراف آخر.
ـکشور :ـکویت  /هلند
موضوع :نظریات وزیر نفت ـکویت در موردقیمت نفت و مذاـکرات اروپا و خلیج همانگونه که با سفیر هلند
در میان گذاشته شده است) .تاریخ اطالعات 28 :مهر ماه (1358
منبع :یکی از مقامات مهم دولت ـکویت که به اطالعات وزارت نفت دسترسی دارد ٬گزارشهای وی به طور
ـکلی معتبر شناخته شدهاند.
خالصه :در طول مالقات  28مهر ماه  1358شیخ علی خلیفه الصباح وزیر نفت ـکویت نظرات خود را
درباره قیمت نفت و مذاـکرات جامعه اروپا و خلیج باسفیر هلند در میان گذاشت .علی خلیفه گفت که امکان
دارد که ـکویت بار دیگر قیمت نفت خود را افزایش دهد .وی گفت زمانی که تولیدکنندگان دریای شمال و
دیگران قیمتهای خود را باال میبرند٬نمیتوان از ـکویت انتظار داشت که رفتار معقول ومنطقی داشته باشد.
در رابطه با مذاـکرات جامعه اروپا و خلیج علی خلیفه گفت که قیمت نفت موضوع مورد مذاـکره نخواهدبود.
وی یادآور شد که مسائل سیاسی اجتناب ناپذیر است ٬لیکن در برنامه کار این مذاـکرات قرار ندارد .وی
ـگفت که اـگر شرکتکنندگان بتوانند مطالب یکدیگر را درک نمایند اساس مذاـکرات وسیعتر درباره روشهای
نفتی ٬کشورهای پیشرفته و در حال پیشرفت پیریزی خواهد شد) .پایان خالصه(.
 1ـ در تاریخ  28مهر ماه  ٬1358وزیر نفت ـکویت شیخ علی خلیفه الصالح با سفیر هلند درـکویت....
دبلیو بندلن که قبل از بازگشت از ـکویت در یک جلسه تودیع با وزیر شرکت کرده بود مالقات نمود .در
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پاسخ به سؤال سفیر ٬علی خلیفه گفت که افزایش قیمت نفتخام ـکویت به سطح  21/43دالر در محدوده
قیمتگذاری اوپک میباشد .لیکن ٬علی خلیفه گفت ٬کشورهای دیگر از جمله عراق قیمت خود را به
صورت صعودی باال بردهاند ٬بنابراین ـکویت نیز ممکن است همین عمل را انجام دهد.
 2ـ سفیر سؤال نمود که آیا عاقالنه نیست که قیمتهای کنونی مدتی ثابت بماند تا کشورهای واردکننده
بتوانند اقتصادهای خود را با این افزایش قیمتها مطابقت دهند .علی خلیفه گفت که ـکویت میل داشت که
قیمت نفت خود را تا مدت  3ماه ثابت نگه دارد .لیکن  3ماه قبل از افزایش قیمت نفت ـکویت ٬حوزههای
نفتی دریای شمال ٬لیبی ٬الجزیره ٬عراق و ایران قیمتهای نفتی خود را در مقایسه با قیمتهای نفتی ـکویت
خیلی افزایش دادند ٬ـکویت تا مدتی این روش راپذیرفت ٬ولی زمانی که تمام دیگر کشورها قیمت خود را
افزایش میدهند نمیتوان از ـکویت خواست که تنها کشور معقول در این زمینه باشد.
 3ـ سفیر گفت نگرانی کشور متبوع وی در مورد تغییر قیمتها مربوط به مشکلی است که در رابطه با
برنامهریزیهای اقتصادی ایجاد میشود .وی سؤال کرد که اـگر قیمتها دائمًا در حال تغییر باشد چطور
میتواند به برنامهریزیهای اقتصادی و صرفهجویی انرژی دست پیدا کرد؟
علی خلیفه گفت که او باسفیر دراین زمینه صد درصدموافق است و گفت که ـکویت تالش کرده است که
افزایش قیمت طبق برنامهریزی دراز مدت انجام گیرد ٬در حال حاضر ٬کشورهای تولیدکننده میل دارند
بازار را وادار به راهنمایی خود نمایند ٬لیکن اـگر این کار زمانی انجام شود که قیمتها افزایش مییابند
درست مانند زمانی که بازار تقاضای کمتری دارد خطرناـک خواهد بود .علی خلیفه گفت ٬سال بعد ٬بازار
دچار نوعی کندی خواهد شد و قیمتها یعنی قیمتهای بازار کاهش خواهند یافت .و این مسئله سبب خواهد
شد که بار دیگر کشورهای مصرفکننده مسئله صرفهجویی انرژی را از یاد ببرند.
 4ـسفیر یادآور شد که ـکویت همیشه در زمینه قیمتگذاری نفتی نقش میانهروی داشته وامیدوار است
ـکه این مسئله همیشه ادامه داشته باشد .علی خلیفه گفت که ـکویت سعی دارد باز هم میانهرو باشد ٬لیکن این
ـکشور نمیتواند مرتکب حماقت گردد ٬اـگر کشور دیگری قیمت نفت خود را باال برده باشد ٬هلند نیز در
نتیجه آن متأثر شده است٬لذافرق نمیکند که کویتـکویت قیمت نفت خود را باال ببرد یانبرد ٬اـگرـکویت این
ـکار را نکند ٬کشورهای دیگر منافع حاصله را به جیب خواهند زد .بنابراین ـکویت نمیتواند پولی را که
متعلق به مردم خودش است از دست بدهد.
 5ـ در این رابطه ٬علی خلیفه گفت که با همکاران خود در کابینه که مایل هستند میانهروی بیشتری در
پیش گرفته شود ٬دچار تضاد شده است ٬لیکن به آنها یادآور شده که آنها نبایداز وی انتظار داشته باشند که
به مردم ـکویت هجویات را توضیح دهد .علی خلیفه گفت که ممکن است فرد عامی سوادخواندن و نوشتن
نداشته باشد ٬لیکن بسیار تیزهوش است و مطالب را درک میکند .به او نمیتوان گفت که ایران و الجزیره و
دریای شمال این مقدار پول در ازاء نفت خود دریافت میکنند ٬ولی ـکویت نباید همان مقدار رادریافت دارد
سفیر گفت که تمام بیانات علی خلیفه صحیح و بجا هستند لیکن نتیجه این عمل ضعف بیشتر دالر است که
ـکشور متبوع وی را به خود مشغول داشته است.
 6ـ پس از آن گفتگو درباره مذاـکرات کشورهای خلیج و جامعه اقتصادی اروپا گردید ٬سفیر پرسید که
آیامسئله قیمت نفت نیز در آنجامطرح خواهدگردید .علی خلیفه گفت که پیرامون قیمت نفت مذاـکره انجام
نخواهد شد .وی گفت موضوعات قابل بحث میتواند در برگیرنده نیاز اروپا به انرژی و تجارت بین دو
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منطقه ٬سرمایهـگذاری و مسائل امنیتی باشد.
سفیر گفت که شنیده است که کشورهای خلیج مایلند نظریات سیاسی نیز مورد بحث و تبادل نظر قرار
ـگیرد .علی خلیفه گفت از این مسئله اجتناب نمیتوان کرد ٬لیکن در برنامه کار مذاـکرات قرار ندارد.
 7ـ علی خلیفه گفت که کشورهای خلیج مذاـکرات خلیج و جامعه اروپایی را با اهمیت تلقی کرده و
امیدوارند که جو موجود در آن شرکتکنندگان را به تفاهم برساند .اـگر آنها بتوانند درباره گروهی از مسائل
به این نتیجه برسند ٬پایه مذاـکرات وسیعتری که در برگیرنده کشورهای بیشتری ....از قبیل کشورهای
تولیدکننده نفت کشورهای رو به رشد و کشورهای پیشرفته باشد ٬پیریزی شده است .این مذاـکرات باید
سبب شود که هر طرف مسائل طرف دیگر را درک نماید ٬مسائل را به مرحله آزمایش و بررسی گذاشته و
نحوه برخورد با آنها و با یکدیگر را انتخاب نماید.
 8ـ باالخره ٬سفیر گفت که هلند اصوًال معتقد استـکه بر خالف گزارشات مـطبوعاتی نـمیتوان
ـکمپانیهای نفتی بینالمللی را مسئول همه چیز دانست .علی خلیفه نیز با این گفته سفیر موافقت کرد .وی
ـگفت که او معتقد است که شرکتهای بینالمللی نفت پول زیادی به جیب میزنند .لیکن این کار ناشی از
اعمال خودشان نیست .آنها این مشکل را به وجود نیاوردهاند .لیکن فرصتی به آنها دست داد و آنها نیز
تالش میکنند که حداـکثر منافع را نصیب خود سازند.
 9ـاین مالقات باتبادل هدایایی پایان یافت و درطول آن علی خلیفه یادآور شد که وی ممکن است در
ماه شهریور به آفریقای شمالی و اروپا سفر کند .سفیر گفت که اـگر علی خلیفه از هلند بازدید نماید ٬دولت
متبوع وی مایل به گفتگو با وزیر خواهد بود.
سفیر در پایان گفت که امیدوار است روابط بین علی خلیفه ٬هلند و کمپانی بینالمللی نفتیاش با
موفقیت بیشتر همراه باشد.
 10ـ محل کسب اطالعات :ـکویت ٬ـکویت ) 10آبان  (1358شماره از حوزه فعالیت.
 11ـ پخش از حوزه فعالیت :سفارت در ـکویت )فقط به مقامات ارشد( به ابوظبی ٬الجزیره ٬ـکاراـکاس ٬
ژنو ٬الهه ٬جاـکارتا ٬جده ٬الـگوس ٬اویتا ٬تهران ٬تریپولی ٬وین )فقط مقامات ارشد( فرستاده شده است.
 12ـ حوزه پخش از واشنگتن
وزارت خارجه :منحصرًا ریاست دفتر اطالعات و پژوهشها
وزارت خزانهداری :منحصرًا برای دستیار ویژه دبیر خزانه داری )امنیت ملی(
به :منحصرًا برای معاونت ارشد دبیر روابط بینالملل
وزارت بازرگانی :منحصرًا برای ریاست دفتر رابط اطالعاتی 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 پیمانکار ـ پخش و اقتباس خبر تحت نظرتهیهـکننده تا تاریخ  12آبان  78در بایگانی ضبط شود.
طبقهبندی توسط مأمور گزارشگر ثبت شده ـ تمام اجزاء حاوی طبقهبندی و قیود کل سند است.

ـکویت )81  (2

سند شماره )(68

 - 315/1909 - 79توزیع  8آبان 58
این یک گزارش خبری است که به سنجش اطالعاتی نهائی نرسیده است.
طبقهبندی گزارش :سری ٬هشدار  -شامل منابع و شیوههای اطالعاتی است .غیر قابل رؤیت بـرای
بیگانگان  -پیمانکاران یا مشاوران پیمانکار  -پخش و اقتباس خبر تحت نظر تهیهـکننده.
موضوع :امکان کاهش تولید نفت ـکویت و لیبی در آذر ماه ) - 1358شهریور  -آبان (1358
منبع :یکی از تجار عرب که دارای دوستان ٬آشنایان و وابستگان تجاری متعدد در دولتهای عربی است.
وی اطالعات ذیل را از طریق یکی از مشاورین فنی شرکت ملی نفت ـکویت به دست آورده است.
هنوز میزان صحت گزارشگری این تجار مشخص نشده است ٬و مخبرین مشاورین فنی و رابطهایش
را نیز تنها از طریق مشخصات ارائه شده توسط این بازرگان میشناسیم.
خالصه :حاـکم ـکویت ٬امیر جابر احمد الصباح از پیشنهاد دولت ـکویت مبنی بر کاهش تولید نفت خام این
ـکشور به مقدار یک میلیون بشکه در روز از تاریخ  24آبان  1358حمایت کرده است .مقامات عالیرتبه
دولت و شرکت نفت ـکویت هنوز هم در حال بررسی جنبههای فنی پیشنهاد و به خصوص تأثیر فنی این
ـکاهش بر انگلستان٬یعنی مهمترین تدارککننده تسلیحات ـکویت٬میباشند .ـکویت تولید نفت خام خود را
ـکاهش خواهد داد .لیبی نیز در نظر دارد که یا تولید نفت خام خود را کاهش داده و یا صدور نفت خود به
آمریکا را متوقف سازد .دو کشور دارای انگیزههای متفاوت هستند ٬یعنی ـکویت میخواهد با کاهش تولید
منابع اقتصادی خود را حفظ کند و حال آنکه لیبی میخواهد مانند گذشته به آمریکا فشار وارد آورد .ولی
هدف آنها تصادفًا همسانی یافته است) .پایان خالصه(.
 1ـ )توضیح ستاد :گر چه قابل اعتماد بودن منبع گزارش حاضر مشخص نشده و از نظرتأیید نیز مورد
جزئیات ارائه شده اقدامی صورت نگرفته است ٬معذالک آن را به صورت سابقه یا اطالعاتی کلی ارسال
میداریم ٬چون دیگر گزارشات جداـگانه با روندهای موجود در این گزارش منافاتی ندارند ٬یعنی کاهش
تولید نفت در ـکویت تحت بررسی است و لیبی نیز میخواهد با استفاده از نفت بر سیاست آمریکا اعمال
نفوذ نماید(.
 2ـ حاـکم ـکویت ٬امیر جابراالحمد الصباح ازپیشنهاد مربوط به کاهش تولید نفت خام ـکویت به مقدار
یک میلیون بشکه در روز از تاریخ  24آبان  1358حمایت کرده است .این کاهش پیشنهادی که تولید نفت
خام ـکویت به سطح 1/2میلیون بشکه در روزخواهد رساند به منظور حراست ازاوضاع مالی دولت ـکویت
صورت میپذیرد .این پیشنهاد به دنبال یکی از مطالعات دولت دراواسط سال  1358مطرح شد که طی آن
نتیجه گرفته شد که به خاطر سقوط ارزش دالر ٬دولت ـکویت در بازارهای جهان مقادیربسیاری ضرر مالی
را متحمل شده است و دیگر اینکه اـگر نفت ـکویت در زمین باقی بماند ارزش آن باال خواهد رفت ٬طبق
توصیه این مطالعه ٬دولت ـکویت باید تولید نفت را کاهش و قیمت آن را افزایش دهد تا بتواند منافع مالی
خود را حفظ کند .طبق نتیجهـگیری این بررسی ٬قیمتهای نفتی باید آنقدر افزایش یابند تا هزینه اهداف
عمرانی تأمین گردد) .توضیح ستاد :در تلگرام سفارت آمریکا در ـکویت به شماره  4856مورخ  30مهر ماه
1358مطالبی که شیخ علی خلیفه الصباح وزیر نفت ـکویت به سفیر گفته بود گزارش میشود که چنین است
”آمریکانباید متعجب شود ٬اـگردولت ـکویت قیمت نفت خود را به  22/90دالر در هر بشکه افزایش دهد“.

اسناد النه جاسوسی آمریکا

 82

سفیر نیز گفته است که به احتمال زیاد و به زودی ـکویت قیمت نفت خود را افزایش خواهد داد .وی معتقد
است که افزایش قیمت نفت ـکویت معتدل خواهد بود و این کشور ازاعضای دیگراوپک چون لیبی درزمینه
افزایش قیمت پیروی نخواهد کرد(.
 3ـ گر چه امیر الصباح از حمایت وزیر دفاع السالم الصباح در زمینه کاهش تولید برخوردار است ولی
دیگر مقامات کویتی از قبیل وزیر نفت ٬مدیر فروش بینالمللی شرکت نفت کویت و شیخ جابر علی با وی
موافق نیستند .مقامات ـکویت از آن میترسند که مبادا اجرای پیشنهاد کاهش تولید سبب بروز عکسالعمل
خصمانه آمریکا از قبیل مداخالت نظامی گردد .عالوه بر این مقامات مذکور از تأثیر این کاهش تولید بر
روابط بین ـکویت و انگلستان نگران شدهاند ٬چون انگلستان تجهیزات و مـصالح نـظامی مـورد نـیاز
ـکویتـکویت را تأمین مینماید .کویتیها معتقدند که این امر بر مصرف داخلی انگلستان تأثیر منفی نخواهد
بخشید ٬ولی توانایی بریتیش پترولیوم در فروش نفت به دیگر عرضهـکنندگان ٬کاهش خواهد یافت.
تصمیم نهائی ـکویت در مورد کاهش تولید در اولین هفته آبان  1358اتخاذ میگردد ٬چون تا آن زمان
مطالعات مربوط به بررسی تأثیر این امر بر انگلستان نیز به پایان رسیده است) .توضیح ستاد :تلگرام
سفارت آمریکا در ـکویت به شماره  4774مورخ  24مهرماه گزارش داد که طی مصاحبهای در  24مهرماه
علی خلیفه گفته است که تولید نفت خام ـکویت از دیماه  1359کاهش خواهد یافت .تلگرام سفارت
آمریکا در ـکویت به شماره  4795مورخ  28مهرماه اطالعاتی را در مورد کاهش تولید نفت خام ـکویت در
ماههای تیر ٬مرداد و شهریور ارائه میدهد(.
 4ـ در صورتی که ـکویت کاهش تولید نفت پیشنهادی خود را عملی سازد ٬لیبی نیز همان کار را خواهد
ـکرد یعنی یا تولید خود را پایین خواهد آورد و یا صدور نفت خود را به آمریکا متوقف خواهد ساخت تا
توانسته باشد عالوه بر اعمال فشار بر آمریکا حمایت خود را از آرمان فلسطین نیز نشان داده باشد.
)موضوع حمایت لیبی از کاربرد نفت عربی جهت اعمال نفوذ بر سیاست خارجی آمریکا در گزارشات
دیگر نیز منعکس شده است )توضیح ستاد .به طور مثال به ”ـگزارش و یادداشت النهار“ مورخ  16مهرماه
 1358رجوع کنید(
 5ـ گر چه پیشنهاد لیبی مبنی بر اعمال فشار بر آمریکا با اهداف ـکویت یکسان نیست ٬ولی برنامه
اساسی لیبی جهت کاهش تولید و باال بردن قیمتها با هدف ـکویت مبنی بر حراست از منافع مالیاش به طور
تصادفی مطابقت یافته است.
 6ـ به دست آمده در 24 ٬22) :مهر (1358
 7ـ پخش از حوزه فعالیت :به جده ٬ریاض ٬طرابلس ٬تهران ٬لندن ٬قاهره ٬رباط ٬الجزیره ٬تونس٬
ابوظبی ٬امان ٬بیروت و دمشق فرستاده شد.
طبقهبندی گزارش سری ـهشدار شامل منابع و شیوههای اطالعاتی است غیر قابل رؤیت برای بیگانگان ـ
ـ غیر قابل رؤیت برای پیمانکاران ٬یا مشاوران پیمانکار ـ ـ پخش واقتباس خبر تحت نظرتهیهـکننده است.
تا تاریخ ...مهر  1378در بایگانی ضبط شود .طبقهبندی توسط مأمور گزارشگر ثبت شده .تمام اجزاء
حاوی طبقهبندی و قیود کل سند میباشند.

ـکتاب چهل و یکم

ترکیه

مقدمه
از آنجا که استفاده بهتر از اسناد نیاز به داشتن اطالعاتی هر چند اندک راجع به کشور مربوطه دارد٬
ال اطالعاتی هر چند خالصه را درباره اوضاع سیاسی اجتماعی ٬اقتصادی کشور ترکیه میآوریم تا
ذی ً
خوانندگان محترم با داشتن این اطالعات بتوانند استفاده بهتر از اسناد این مجموعه به عمل آورند.
نام قانونی :جمهوری ترکیه
نوع :جمهوری
پایتخت :آنکارا
تقسیمات فرعی سیاسی 67 :استان سیستم حقوقی :سیستم حقوقی ترکیه از سیستمهای حقوقی اروپا
استخراج شده و قانون اساسی در سال  1961به اجرا درآمد .رئیس جمهور در مجلس انتخاب میشود.
نخست وزیر توسط رئیس جمهور از میان نمایندگان مجلس انتخاب میگردد .کابینه به وسیله نخست
وزیر و تایید رئیس جمهور تعیین و باید از حمایت اـکثریت نمایندگان مجلس برخوردار باشد.
مساحت خشکی 766640 :کیلومتر مربع ـ  %35زمین کشاورزی  %25علفزار و مرتع ـ  %23جنگل ـ
 %17انواع دیگر.
مرزهای خشکی 2574 :کیلومتر
آبها :محدوده قلمرو آبی )طبق ادعا(  6میل دریایی به جز دریای سیاه که محدوده آن  12میل دریایی
میباشد.
نوار ساحلی 7280 :کیلومتر
مردم :جمعیت  44/236/000نفر )ژوئیه  ٬(1976میزان میانگین رشد ساالنه ) %2/5جاری(
تقسیمات نژادی %85 :ترک ـ  %12کرد ـ  %3بقیه متفرقه
مذهب %99 :مسلمان )اـکثراً سنی(  %1سایر مذاهب )اـکثراً مسیحی و یهودی(
زبان :ترکی ـ کردی ـ عربی سطح سواد%55 :
نیروی کار 17/2 :میلیون %57 .کشاورزی %18 ٬کارخانجات %25 ٬خدمات کمبود قابل توجه کارگر
ماهر ـ کارگر عادی به مقدار زیاد ٬نیروی کارگر سازمان یافته  %25نیروی کار.
احزاب و رهبران سیاسی:
حزب عدالت ـ سلیمان دمیرل ٬حزب جمهوریخواه خلق ـ بولنت اجویت ٬حزب رستگاری ملی ـ
نجمالدین اربکان ٬حزب دمکرات ـ فاروق ساخان .حزب اعتماد جمهوریخواه ـ ترهان فیض اوغلو٬
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حزب حرکت ملی ـ آلپ ارسالن ترکش.
حزب کمونیست ـ غیر قانونی ـکمونیستها :قدرت و طرفدار ناچیز
تاریخچه سیاسی معاصر:
رهبرانی که تاـکنون بر ترکیه حکومت کردهاند:
از  1923تا 1938
1ـ مصطفی کمال )آتاترک(
از  1938تا 1950
2ـ عصمت اینونو
از  1950تا 1960
3ـ جالل بایار
از  1960تا 1965
4ـ جمال گورسل )توسط کودتا(
از  1965تا 1971
5ـ سلیمان دمیرل
از  1971تا 1973
6ـ فخری ـکورترک )توسط کودتای نامرئی(
از  74/1/7تا 74/9/18
7ـ بولنت اجویت
سقوط در اثر وقایع قبرس
از  1975تا 1977
8ـ سلیمان دمیرل
از  1978تا 1979
9ـ بولنت اجویت
از  1979تا 1980
10ـ سلیمان دمیرل
از  1980تا کنون
11ـ ـکنان اورن )توسط کودتا(
ـکشاورزی :محصوالت عمده :پنبه ـ تنباـکو ـ غله ـ چغندر قند ـ میوهجات ـ محصوالت دامی .از نظر مواد
غذایی به طور متوسط خودکفا.
صنایع مهم :نساجی ـ کنسرو مواد غذایی ـ معدن )زغال سنگ اسید کرومیک ـ مس ـ معادن بر( فوالد ـ
نفت
فوالد خام 1/9 :میلیون تن در سال  1976تولید شده است .تولید سرانه ـ  45کیلو
صادرات 2288 :میلیون دالر )تا بندرگاه سال  (1978پنبه ـ تنباـکو ـ میوهجات ـ خشکبار ـ آهن آالت ـ
محصوالت گوشتی ـ منسوجات پارچه
واردات 4599 :میلیون دالر )سال  1978هزینه خود کاال ٬بیمه و باربری( نفت خام ـ ماشین آالت ـ
وسایط نقلیه ـ آهن آالت سوخت معادن ـ کود شیمیایی و مواد شیمیایی
طرفهای مهم تجاری %22/1 :آلمان غربی ـ  %9/3ایتالیا  %6/9آمریکا ـ  % 6/2سوئیس ـ  %5/4فرانسه
)سال (1977
ـکمکها :در زمینه اقتصادی آمریکا  535میلیون دالر )سال مالی  1977ـ (1970
بقیه کشورهای غربی  1130 ODA,OOFمیلیون دالر )سال  1977ـ (1970
ـکشورهای کمونیستی  1094میلیون دالر )1977ـ ٬(1970اوپک و  362 ODAمیلیون دالر ) 1977ـ
(1974
ـکمکهای نظامی ٬آمریکا  1414میلیون دالر
بودجه) :سال مالی  (1978عواید حاصله  13/1میلیارد دالر
مخارج 14/7 :میلیارد دالر ـکسری بودجه 1/6 :میلیارد دالر نرخ تبدیل ارز:یک دالر آمریکا=25/25
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لیره ترک )ژوئیه (1978
ارتباطات:
راه آهن 8253 :کیلومتر  143کیلومتر ریل دو طرفه  72کیلومتر برقی شده است.
شاهراهها :جمعاً  60/000کیلومتر  21000آسفالت سرد 28000 ٬کیلومتر شوسه درجه 1و2ـ 2500
ـکیلومتر خاـکی هموار 8500 ٬کیلومتر خاـکی ناهموار
راههای آبی داخل خشکی :تقریباً  1689کیلومتر
خط لوله 1288 :کیلومتر لوله نفت خام ـ  2055کیلومتر محصوالت پاالیش یافته.
بنادر 10 :بندر بزرگ و  35بندر کوچک.
ترکیه دریچهای دیگر بر روی جنایتهای آمریکا
مجموعه اسنادی که در پیش روی دارید ٬اسناد موجود در رابطه با کشور ترکیه است که در النه
جاسوسی باقیمانده است .این اسناد نظیر آنچه که تاـکنون افشا و در دسترس شما مردم شهیدپرور قرار
ـگرفته است ٬هر کدام ورقی است که بر غارتگری ٬چپاول ٬جنایت ٬وحشیگری و ددمنشی استکبار جهانی
به سرکردگی شیطان بزرگ گواهی میدهد .اسناد بیان تازهای است از آنچه که ما بر آن روشها و منشهای
استکباری آمریکای جهانخوار نام مینهیم و عمدتاً شواهد ارزندهای هستند بر:
استفاده از آمریکا از سران ارتشهای وابسته جهت تثبیت منافع خویش.
به کار گرفتن ثروتها و منابع مردمان محروم کشورهای جهان سوم جهت تحقق اهداف جاهطلبانه
آمریکایی.
ـ وابستگی و دلدادگی دولتمردان و رجال سیاسی غربزده در کشورهای جهان سوم به آمریکا.
ـ رواج فرهنگ بیبند و باری غرب و استعمار فرهنگی توسط اردوگاه استکباری غرب.
ـ وابستگی اقتصادی و صنعتی و تکنیکی ملل محروم و مستضعف.
بیگمان مردم مستضعف کشورهای جهان سوم و به خصوص ملت مسلمان و شهید داده ما موضوعات
باال را با گوشت وپوست خود لمس واحساس کردهاند و در طول  50سال ستمشاهی رضاخان و پسرش و
علیالخصوص در طول ربع قرن اخیر از سال  1332تا  1357ما شاهد ترکتازیها و قلدریهای مزدوران
آمریکایی در سرزمین وسیع ایران بودیم و به یمن انقالب مقدسمان بود که توانستیم دست آمریکا را از این
مرز و بوم کوتاه کنیم.
با نگاه مختصری به تاریخ معاصر کشور ترکیه و حتی به نحوه روی کار آمدن رهبرانی که بر آن
حکومت کردهاند٬میتوانیم دریابیم که درترکیه تا کنون قدرت اصلی که بوده است و چه کسانی همواره سر
رشته امور را به دست داشتند؟  3کودتایی که تاـکنون در این سرزمین انجام گرفته است ٬نشان میدهد که
هرگاه آمریکا کوچکترین احساس خطری در رابطه با تضعیف موقعیتش در منطقه میکرده است ٬از چماق
همیشگی خویش ـ ارتشهای وابسته ـ استفاده و مسیر را به نفع خود عوض کرده است.
در اخبار روزانهای که درباره کودتاها میشویم ٬همواره کودتاچیان ادعا میکردهاند که برای حفظ
ثبات و امنیت و استقالل کشور و بیرون راندن اجنبیها و متجاسرین دست به اقدام زدهاند و کمتر صحبتی
از دخالت بیگانه و یا قدرت خارجی به میان آمده است .اما در اسناد پیش رویتان میبینید که ارتش ترکیه٬
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ـکه ازنیروی زمینی آن به عنوان قویترین نیرو پس از آمریکا در ناتو نام برده میشود ٬چگونه بارگ وپی به
آمریکا وابسته است و ژنرالهای آن از پشت صحنه به وسیله کارگردانان آمریکایی هدایت میشوند .در
اسناد میخوانیم:
”با اظهار نگرانی ازاینکه ممکن است یک اقدام نظامی در افق سیاسی ترکیه صورت گیرد وی )نماینده
حزب جمهوریخواه خلق ـ م( سؤال کرد که آیا حقوق بشر آمریکا برای چنین دولتی که سابقه خوبی در
رعایت حقوق بشر ندارد مشکالتی فراهم خواهد کرد یا خیر هنگامی که مقام سفارت پاسخ داد که اقدام
نظامی خالی ازدردسرنیست و آمریکا نیز ازچنین حرکتی حمایت نخواهد کرد٬اریلدیز گفت که الزم است
دولت آمریکا این مسئله را مستقیمًا با رهبریت ارتش ترکیه در میان بگذارد“.
با عنایت به اینکه زمان گفتار مربوط به  21سپتامبر  (58/6/30) 1979و کمی از قبل کودتای 1980
ترکیه بوده است و در آن زمان حزب حاـکم ٬حزب جمهوریخواه خلق بوده است و شخصی که درخواست
میکند تا آمریکا مسئله کودتای نظامی را مستقیمًا با رهبریت ارتش ترکیه در میان بگذارد نماینده این
حزب میباشد ٬عمق وابستگی ارتش ترکیه به آمریکا مشخص میشود .مسئله آنجا دردناـکتر مینماید که
دریابیم که نخستوزیر وقت ترکیه هیچ اقتدار وسلطهای بر ارتش نداشته و باضعف تمام که وسیله نماینده
حزب از سفارت آمریکا در آنکارا درخواست میکند که جلو ارتش را بگیرد .از سوی دیگر نیرنگبازی و
حیلهـگری شیطان بزرگ نیز اینجا آشکار میشود که نماینده سفارت اظهار میدارد که دولت آمریکا از
چنین حرکتی حمایت نخواهد کرد .ولی پس از وقوع کودتای  1980ترکیه و وزارت امور خارجه آمریکا
اعالم میدارد که از وقوع چنین جریانی قبًال اطالع داشته است.
در جای دیگر میخوانیم:
”یک افسر دستگاه امنیت ملی ترکیه در اـکتبر سال  1973اظهارنظر کرد که ...هر چند اجویت ممکن
است خود را یک آلنده ترکیه تصور کند ٬ولی نظامیان ترکیه مانند نظامیان شیلی نیستند که قبل از اقدام دو
سال انتظار بکشند“.
در سند دیگری میبینیم:
”معذالک اجویت میداند که ارتش قبل از اینکه خود را کنار بکشد باید متقاعد شود که فـعالیت
حکومت او ثبات و امنیت کشور را به خطر نخواهد انداخت“.
این گفتهها و این اسناد به همراه حمامهای خونی که هر روز در جریان کودتاها در گوشه و کنار جهان
توسط سالخان کاخ سفید به راه میافتد ٬همه گواهی است بر آلت دست بودن ژنرالهای ارتشهای وابسته به
استکبار جهانی .هر چند که بودجه این ارتشها و سالحهای آنها از دسترنج مردم محروم و مستضعف فراهم
میشود ٬ولی در نهایت فقط و فقط در راه حفظ سلطه آمریکا به کار گرفته میشوند .اما از سویی شاید این
سؤال پیش آید که چه انگیزههایی باعث سرمایهـگذاری وسیع آمریکا جهت وابسته نگهداشتن ارتشها
میشود؟ و این سؤال شاید در موردارتشهای منطقه خاورمیانه به نحو بارزتری جلوه کند .عمدهترین دلیل
همان است که اشاره شد و آن استفاده آمریکا از ارتشهای وابسته به عنوان اهرمهای قدرت است .اما این
اهرمهای قدرت در جهات مختلفی به کار گرفته شده و در هر جهت کارآیی جداـگانه دارد .یکی ازمیدانهای
عمل در رابطه با مسائل داخلی کشور قربانی شونده است که آمریکا در همه موارد ارتش را همچون
شمشیری تیز بر سر مردم و دولت گرفته و از آن برای تثبیت منافع و حفظ سلطه استفاده مینماید .امامیدان
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عمل دیگر به کارگیری این اهرم در جهت سیاستهای نظامی و تجاوزکارانه آمریکا در مناطق مختلف است.
آمریکای جنایتکار بنا به اهداف استراتژیک خویش ارتشـها را هـمچون مـهره و ابـزاری در جـهت
سازماندهی و تجهیز ماشین جنگی خویش که آلت قتاله اهداف امپریالیستی اوست به کار میگیرد و یکی
از این اهداف ٬مقابله وی با ابرقدرت شرق میباشد .از دیر باز یکی از آرزوهای بزرگ و شیرین روسها٬
دسترسی به آبهای گرم جنوب روسیه بوده است که شامل دریای مدیترانه ٬خلیج فارس ٬دریای عمان٬
اقیانوس هند و آبهای جنوب شرقی آسیا میباشد .دسترسی داشتن به این آبها به خاطر اهمیت فراوان در
رابطه با اهداف نظامی ٬تجاری و اقتصادی حائز اهمیت فراوانی برای روسها است و آمریکاییها برای دور
نگهداشتن روسها از این منبع حیاتی از زمانهای قدیم طرح خاصی را اجرا کردهاند و آن دکترین جانسون
است.
دکترین جانسون این بود که در جنوب روسیه و کشورهای اروپای شرقی یک کمربند تدافعی کشیده
شود٬که این کمربند روسیه را محاصره کرده و آبهای گرم را از دسترس این بلوک دور نگهدارد .حلقههای
این کمربند از غرب به شرق عبارتند از :پیمان ناتو ٬پیمان سنتو ٬پیمان سیتو ٬پیمان ناتو در برگیرنده
ـکشورهای اروپایی و پیمان سنتو شامل کشورهای آسیای میانه )ترکیه ٬ایران ٬پاـکستان( و پیمان سیتو
ـکشورهای آسیای جنوب شرقی را شامل میشود .این پیمانها مانند حلقههای یک زنجیر ٬روسـیه و
ـکشورهای اروپای شرقی را در پیمان گرفته و در مقابل آنها یک سد تدافعی و یا به عبارت دیگر خط
تهاجمی میسازند .اما پیمان سنتو به خاطر حساسیت منطقه که از لحاظ ژئوپلیتیکی حائز اهمیت فراوانی
میباشد ٬یکی از مهمترین این حلقهها بود و آمریکا روی کشورهای تشکیلدهنده این پیمان و ارتشهای
آنها سرمایهـگذاری فراوانی کرده است و ارتش ترکیه نیز قربانی همین سیاست امپریالیستی میباشد و در
ادامه همین سیاست است که دسترنج و حاصل عرق جبین مردم مسلمان ترک صرف مخارج ارتشی
میشود ٬که به مانند تیغ دو لبه است .یک لبه تیز تیغ بر گردن مردم محروم نشسته و لبه دیگر نیز در جهت
اهداف استراتژیک و استکباری آمریکای جهانخوار عمل میکند.
اما این تنهاطریقه چپاول و استثماری نیست که کالشان آمریکایی به کار میگیرند .شیوه دیگری که به
ـکار گرفته میشود ٬آن است که مشکالت اقتصادی کشورهای تحت سلطه را که به خاطر وابستگی آنها
پیش آمده است و ممکن است به بر هم خوردن نظم و ثبات ساختگی آنها منجر شده و در نهایت به ضرر
آمریکا تمام شود ٬با منابع مالی و پولی کشورهای تحت سلطه دیگر بر طرف نمایند.
در اسناد میبینیم که:
”در نظر داریم در موقعیتهای مناسب با کشورهای دوست در منطقه چون ایران نشـان دهـیم کـه
همدردی با مشکالت ترکیه به نفع خود آنهاست .ولی نمیخواهیم ....در زمینه صادرات آمریکا امتیازاتی
از دست بدهیم“.
”دولت آمریکا ممکن است با استفاده از نفوذ خود در ایران بخواهد که این کشور عالوه بر ارسال نفت
بیشتر مهلت بازپرداختهای نفتی ترکیه را نیز تمدید نماید .این امر سبب از بین رفتن و یا محدود شدن نفوذ
شوروی در ترکیه و تخفیف بحران مالی در ترکیه خواهد شد“.
”با در نظر گرفتن شرایط باال نیمتس )به اردالن مشاور وزیر خارجه ایران در سال  56ـ م(پیشنهاد کرد
ـکه بهتر است ایران و دیگر کشورهایی که میل دارند گرایش غربی ترکیه حفظ شود با مقامات ترکیه پیرامون
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نگرانیهایشان اظهار همدردی نمایند“.
در بررسی این موضوع به نکته ظریف و جالب توجه دیگری برخوردمیکنیم :کشورهای مرتجع عرب
قبل از انقالب اسالمی به دالیل مختلف از دادن کمکهای مالی به ترکیه طفره رفته و از این کار سرباز
میزدند .بعضی از این دالیل میتواند اختالفات تاریخی و دعاوی ارضی بین طرفین باشد ٬اما در رأس
آنها باید از فشار شدید افکار عمومی مردم منطقه نام برد .زیرا ترکیه به دلیل روابط سیاسی خویش با رژیم
اشغالگر قدس که همواره تحت فشار آمریکا مجبور به حفظ آن بوده است به عنوان تنها کشور اسالمی
مرتبط با اسرائیل مورد انتقاد قرار میگرفته است .در اسناد در این رابطه میخوانیم:
”ترکها به شرکت کنندگان )در ـکنفرانس اسالمی ـ م( اخطار کرده بودند که آنها نمیتوانند با اسرائیل
قطع رابطه کنند“.....
”ترکها تهدید کرده بودند که اـگر قرار باشد ترکیه به عنوان تنها کشور اسالمی مرتبط با اسرائیل مورد
انتقاد قرار گیرد ٬از اجالس ـکنفرانس اسالمی بیرون خواهند رفت“.
”وی )وزیر خارجه ترکیه ـ م( گفت که کشورهای عربی از ترکیه خواستهاند که با اسرائیل قطع رابطه
نماید ٬ولی وی اطمینان داد که اجازه نخواهد داد تا چنین واقعهای رخ دهد“.
به هرصورت در همین رابطههاست که در 3فروردین 57سعودیها در پاسخ به توصیه آمریکاییها برای
ـکمک به ترکها این گونه برخورد میکنند که:
”با اضافه کردن این عوامل به خونسردی دولت عربستان سعودی نسبت به گرایشات سیاسی اجویت٬
باید گفت که امکان ارائه کمک از طرف سعودیها بسیار محدود خواهد بود“.
ولی بعد از انقالب اسالمی ایران به خاطر زمین لرزهای که در منطقه اتفاق افتاده بود و همچنین لوث
شدن مسئله ارتباط با دشمن صهیونیستی به خاطر پیمان ننگین ـکمپ دیوید و خیانت سادات معدوم٬
شیوخ مرتجع عرب به خاطر ترس از رشد انقالب اسالمی در منطقه و واژگون شدن پایههای پوشالین
حکومتشان ٬دایه مهربانتر از مادر شده و کمکهای خود را به سوی ترکیه سرازیر میکنند.
”این واقعیت که ـکویت یعنی کمک دهنده بزرگ عربی قرار است به ترکیه کمک نماید ٬بسیار بااهمیتتر از
میزان کمک آن میباشد“.
اما به گمان ما ٬زمین لرزه سختتر از آن است که آمریکا و همپالگیهایش بتوانند آن را مهار کنند.
انقالب اسالمی ایران در پیشاپیش نهضت جهانی اسالمی ٬میرود تا کاخ شیطان و مزدوران مرتجع شیطان
را بر سرشان خراب نموده و تشبثات و دست و پا زدنهای هیچ قدرت طاغوتی را یارای آن نخواهد بود که
طاغوتیان را از گرداب مرگ برهاند.
امید است که کلیه ملل مسلمان ومستضعف با یگانگی و یکدلی ٬دست اتحاد به یکدیگر داده و دست و
پای شیطان را در مرز و بوم خویش قطع نموده ٬و زمینه را برای ظهور حضرت بقیةاهللاالعظم )عج( ارواحنا
و ارواح العالمین له الفداء آماده نمایند.
و ما النصر االمن عندا ...العزیز الحکیم

خدایا ٬خدایا ٬تا انقالب مهدی خمینی را نگهدار
دانشجویان مسلمان پیرو خط امام
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سند شماره )(1
خیلی محرمانه
زمان و مکان 2 :مرداد  ٬1351دفتر سفیر اسیراوغلو در تهران
یادداشت مکالماتی شرکت کنندگان :وهاب اسیر اوغلو ٬دبیرکل سازمان همکاری و عمران منطقهای
آندرو.آی ٬کیلگور ٬مشاور سفارت در امور سیاسی
طی مالقاتی که با سفیر اسیراوغلو داشتم ٬وی به من گفت که از چهارده ماه قبل به عنوان دبیر کل
سازمان همکاری و عمران منطقهای برگزیده شده است .وی گفت با وجود اینکه به ارزش این سازمان
واقف نبوده است ولی واقعیت این است که این سازمان چندان موفق نیز نبوده است .از طرف سه کشور
عضو این سازمان به خصوص پاـکستان ٬موفقیتهای این سازمان مورد انـتقاد قـرار گـرفته است .ولی
اسیراوغلو یادآور شد که یکی از صادقانهترین ارزیابیها در مورد این سازمان در روزنامه انگلیسی زبان 2
مرداد ماه کیهان چاپ شده است ٬که ما نیز آن را در پاراـگرافهای زیر به نظر شما مـیرسانیم .سـفیر
اسیراوغلو گفت وی مطالبی در اختیار کیهان گذاشته بود که مطالب مندرج در آن بـر اسـاس هـمین
موضوعات چاپ شده است .وی این کار را به این دلیل انجام داده بود ٬چون معتقد بود که نگاهی صادقانه
به کوتاهیهای این سازمان میتواند راه را برای موفقیتهای آتی آن هموار سازد.
نقل قول :سازمان همکاری و عمران منطقه هشتمین سالگرد خود را جشن میگیرد و این فرصتی است
ـکه ما باید بتوانیم طی آن به ارزیابی عملکرد و امکانات آن بپردازیم.
با گردهم آوردن ایران ٬ترکیه و پاـکستان ٬سازمان همکاری و عمران منطقهای تالش کرده است به یک
نظریه اصیل جامه عمل بپوشاند .اـگر موقعیت این سازمان بیشتر شود میتواند به عنوان هسته همکاری
ـگروه بزرگتری در منطقه در راه صلح و همکاری درآید .از نظر سیاسی نیز این سازمان میتواند به عنوان
یک عامل ایجاد کننده ثبات در منطقهای که دستخوش رقابت و تالش برای به دستگیری قدرت درست
عمل کند .لیکن قبل از آنکه سازمان بتواند نقشی اینچنین وسیع را عهدهدار شود ٬باید موفقیت بیشتری به
دست آورد .ولی در حال حاضر قادر نیست این موفقیت را کسب کند و تقصیر نیز متوجه سازمان نیست.
یک سازمان بینالمللی را اعضای آن محتوا میبخشند و نمیتواند شخصیتی جدای از خود دارا باشد.
فقدان موفقیت نسبی سازمان همکاری و عمران منطقهای تنها مربوط است به مشکالتی که پاـکستان با آن
دست به گریبان است .اعضا باید طرز برخورد خود را تغییر دهند .در چند ماه گذشته عالیمی از این تغییر
طرز برخوردخودپیدا شده بود ٬ولی تا به حال هیچ گونه حرکت قاطعی دراین جهت صورت نگرفته است.
بنابراین بهترین راه برای جشن گرفتن تولد سازمان همکاری و عمران منطقهای تالشی است در جهت
ـگسترش اختیارات و قدرت آن ٬چون تنها همین عوامل میتوانند موجبات موقعیت بیشتر سازمان را
فراهم آورند) .پایان نقل قول(
اسیراوغلو گفت هدف سازمان همکاری و عمران منطقهای دستیابی به همکاری اقتصادی ٬صنعتی و
فرهنگی بود ٬ولی همکاری اقتصادی به هیچ وجه پیشرفتی ننموده است .هدف سازمان در این زمینه
ـکاهش تعرفه وارداتی بین سه کشور عضو بود ٬ولی در این زمینه نیزموفقیتی به دست نیامده است .یکی از
دالیل عمده مانع این موفقیت نیز این است که تجارت بین سه کشور تنها درصد کوچکی از تجارت کل این
ـکشورها را در بر میگیرد.
اسیراوغلو در ادامه گفت همکاری صنعتی میان اعضای سازمان نیز شدیدًا مأیوس کننده بوده است.
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ـکارخانه بلبرینگسازی که توسط ژاپنیها در کراچی ساخته شده نشانگر مشکالت و شکستهای سازمان
در بخش صنعتی است .پاـکستان بخش اعظم سهام کارخانه را دراختیار داشت و ترکیه وایران هر کدام 10
درصد سهام کارخانه ٬را خریداری کرده بودند .در صورت مرغوب بودن کیفیت و قیمت کاالهای تولیدی
این کارخانه ٬ترکیه و ایران نیز مجبور میشدند مقداری از آن را خریداری نمایند .ولی بنا به دالیل متعدد
بلبرینگهای تولیدی این کارخانه تا به حال وارد بازارهای ایران و ترکیه نشده است.
اسیراوغلو گفت در نتیجه اوضاع پاـکستان قدری خوشبینی پدید آمده است .حال که بـنگالدش
استقالل یافته ٬از نظر سفیر سازمان همکاری و عمران منطقهای ٬پاـکستان با نظری واقعگرایانهتر با جهان
برخورد خواهد کرد .پاـکستان دریافته است که قادر نیست به صورت رقیب هند درآید و به همین دلیل از
ـکشورهای مسلمان ترکیه و ایران خواستار حمایت سیاسی و روانی شده است .اسیراوغلو گفت که قرار
است در تاریخ 3مرداد ماه برای گفتگو با مقامات پاـکستان به اسالم آباد برود .وی خوشبین است و معتقد
است که آنها این بار در رابطه با اهداف قاطع سازمان همکاری بیشتری ارائه خواهند کرد.
دبیر کل سازمان همکاری و عمران منطقهای گفت که در اظهار خوشبینی پیرامون آینده سازمان ٬میل
ندارد چنین برداشت شود که موانع مهمی بر سر راه سازمان وجود ندارد .وی گفت که در ترکیه و ایران٬
موفقیت سازمان مورد شک و تردید است .در کشور خویش بسیاری از مردم ٬از جمله مقامات بلند پایه
ترکیه به سازمان همکاری و عمران منطقهای اعتقادی ندارند ٬این مقامات ترکیه را بخشی از اروپامیدانند.
این مقامات معتقدند که به عنوان یک عضو بیچون و چرای جامعه اقتصادی اروپا ٬آینده اقتصادی ترکیه
در اروپای غربی پایه گذاری شده و نه در کشورهای رو به رشد شرق.
سفیر اسیراوغلو در ایران چنین برداشت کرده است که ایران به ترکیه و پاـکستان نیازی ندارد .علت
مطروحه توسط ایرانیها نیز این است که ایران در نتیجه صادرات نفتی خود سرمایه هنگفتی را فراهم آورده
است .این سرمایه به افزایش خود ادامه خواهد داد و اقتصاد ایران نیز بدون نیاز به کمک سازمان همکاری
و عمران منطقهای رونق خواهد یافت .به عبارت دیگر ٬ایران میخواهد تکروی کند .متأسفانه بعضی از
ایرانیها این طور فکر میکنند .که علت وجودی پاـکستان و ترکیه در سازمان همکاری و عمران منطقه
استخراج منافع از جیب ایرانیهای ثروتمند است.
اسیراوغلو گفت که وی برای منتقدین ایران و ترکیه یک پاسخ دارد و آن این است که موفقیت سازمان
همکاری و عمران منطقهای خواهد توانست موجبات جذب سرمایههای خارجی را فراهم آورد .کـل
جمعیت سه کشور بالغ ٬بر  120میلیون نفر است ٬هر قدر که این مردم بتوانند در زمینه اقتصادی و صنعتی
بیشتر همکاری نمایند ٬سرمایهـگذاران خارجی را به این منطقه بیشتر جذب کردهاند .در این رابطه است که
دبیر کل سازمان ٬وی با مشکالت بسیار جدی رو به رو است .ولی ٬او مشکالت را دوست دارد و مطمئن
استکه بر خالف گذشته خواهد توانست موفقیتهای بیشتری را نصیب این سازمان نماید.
پاورقی
ـگذشته از نظر ایرانیها در مورد سازمان همکاری و عمران منطقهای ٬در ضیافت پر جنجال سـفیر
اسیراوغلو در هتل اینترکنتینانتال در تاریخ  1مرداد ماه به مناسبت هشتمین سالگرد سازمان ٬ما اینچنین
برداشتی در مورد نظریات ایرانیها نداشتیم .نخست وزیر هویدا ٬وزیر خارجه خلعتبری با تعداد زیادی از
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مقامات و رهبران بخش خصوصی ایرانی در ضیافت حضور یافتند .ایرانیها خیلی زود از راه رسیدند و تا
زمانی که عکاسها مشغول عکسبرداری بودند در آنجا ماندند .بنابر این میتوان گفت که از نظر ضیافتی و
روانی سازمان همکاری و عمران منطقهای برای دولت ایران حائز اهمیت است.
یادداشت بیوگرافیک در مورد اسیراوغلو
وی فردی است باالی  50سال و کمی مسنتر .زبان انگلیسی را بسیار خوب میداند و گرایشـی
دوستانه نسبت به آمریکا و آمریکاییهادارد .بسیار صریح و بیپرده سخن میگوید .صادق ٬رک گو و خالی
ـکلیگور
از تزویر است.
سند شماره )(2

ژوئن  73ـ شهریور 52
سازمان مرکزی اطالعات )سیا(
ـگزارش بیوگرافیک :رهبران جدید ترکیه فخری ـکورترک رئیس جمهوری و نعیم تالو نخست وزیر
اخطار
این سند حاوی اطالعاتی است که در دفاع ملی ایاالت متحده تأثیر دارد و انتقال یا افشای محتویات
آن و یا دریافت آن توسط اشخاص غیر مجاز طبق قانون ممنوع است.
مقدمه
این گزارش شامل شرح حال فخری ـکورترک و نعیم تالو ٬به ترتیب رئیس جمهوری و نخست وزیر
ترکیه است.
زمینه
روز  13مارس  1973مجمع بزرگ ملی ترکیه رأیگیری جهت رئیس جمهوری جدید را آغاز کرد.
سران نیروهای مسلح میخواستند ژنرال فاروق گورلر که از سمت رئیس ستاد نیروهای مسلح ترکیه
استعفا داده بود کاندیدای ریاست جمهوری شود ٬ولی ژنرال فاروق گورلر اـکثریت آراء را به دست نیاورد.
رأیگیری چندین بار تکرار شد و برندهای در میان نبود ٬هنگامی که مدت قانونی جویت سونای به عنوان
رئیس جمهوری در تاریخ  28مارس سپری شد و جانشینی برای او در پیش نبود ٬تاـکین آری برون رئیس
مجلس سنا کفالت ریاست جمهوری ترکیه را به عهده داشت .کوششها برای یافتن یک کاندیدای مورد
قبول طرفها تا تاریخ  6آوریل ادامه داشت .در پانزدهمین رأیگیری سه حزب عـمده یـعنی حـزب
جمهوریخواه خلق و حزب عدالت و حزب اتکاء جمهوری ٬درباره سناتور فخری ـکورترک با یکدیگر
توافق کردند .وی  365رأی بدست آورد که  47رأی بیشتر از  318رأی الزم بود .وی برای مدت  7سال
رئیس جمهور ترکیه خواهد بود.
روز  7آوریل فرید ملن از سمت نخست وزیری استعفاداد و بحث درباره انتخابات نخست وزیر آینده
آغاز شد .حزب جمهوریخواه خلق که دومین حزب بزرگ ترکیه است از همگامی با دو حزب دیگر
خودداری کرد و این دو حزب نعیم تالو را برای نخست وزیری انتخاب کردهاند و در تاریخ  12آوریل٬
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ـکورترک از تالو خواست تا حکومت جدیدی تشکیل دهد .تالو تنها تا انتخاب اـکتبر  1973نخست وزیر
خواهد بود.
حکومت جدید
روز  14آوریل تالو و رؤسای دو حزب یک پروتکل ده مادهای را امضاء کردند .در این دو پروتکلاز
جمله مطالب دیگر پیشبینی شده است که حکومت جدید از دو حزب عدالت و اتکاء جمهوری تشکیل
خواهد شد و انتخابات به طور قاطع در تاریخ  14آوریل  1973انجام خواهد گرفت و قوانین اعالمی
پیشنهادی به تصویب خواهد رسید و حکومت علیه قیمتهای باال وفقر و بیکاری وکمونیسم مبارزه خواهد
ـکرد.
در روزهای بعد تالو یک کابینه  24نفری را تشکیل داد که  14نفر آنها از حزب عدالت و  5نفر آنها از
حزب اتکاء جمهوری و سه نفر افراد مستقل و  2نفر اشخاص غیر سیاسی بودند) .قانون اساسی ترکیه
ایجاب میکند قبل از انتخاب ملی ٬وزارتخانههای کشور و دادگستری و ارتباطات در دست افراد مستقل
باشد( .دو عضو غیر سیاسی این کابینه یعنی ملوک بایولکن و ایهان ازتراـک ٬وزیر مشاور از کابینه سابق به
نخست زیری فرید ملن ٬به این کابینه منتقل شدهاند 11 .تن از این وزیران حقوقدان هستند و  5نفر دیگر
آنهاپزشک و  4نفر آنهامدیر و  2نفر آنها صاحبان کارخانه میباشند .کابینه همچنین شامل یک جنگلدار و
یک جغرافیدان و  2استاد دانشگاه و یک دیپلمات است .این گروه با تجربهترین کابینه ترکیه را از زمان
وادار کردن سلیمان دمیرل به استعفا از نخست وزیری در مارس  1971تشکیل میدهد .نیمی از اعضای
این کابینه در کابینههای قبلی دیگر خدمت کردهاند .سن متوسط آنها  53سال است .روز  26آوریل کابینه
تالو به آسانی از مجمع بزرگ ملی با اـکثریت  261رأی در مقابل  94رأی مخالف رأی اعتماد به دست آورد.
فخری ـکورترک رئیس جمهوری ترکیه
روز  6آوریل سال  1973مجمع بزرگ ملی ترکیه سناتور فخری ـکورترک را برای مدت  7سال
بهریاست جمهوری ترکیه انتخاب کرد .با انتخاب او بنبستی که مدت  25روز در میان سیاستمداران و
سران نظامی بر سر گزینش یک رئیس جمهوری جدید به وجود آمده بود ٬پایان یافت .قانون اساسی ترکیه
اختیارات رئیس جمهور را محدود کرده است .ولی دو رئیس جمهور اخیر ترکیه به عنوان عامل حائل بین
نظریات مخالف ٬میان نظامیان و رهبران غیر نظامی کشور نقش مهمی را ایفا کردهاند ٬انتظار میرود رئیس
جمهور جدید این نقش را همچنان ادامه دهد.
روش نسبت به ایاالت متحده
ـکورترک که سابقاً )1960ـ (1957فرمانده نیروی دریایی ترکیه بود تماسهای نزدیکی بـا افـراد
نیروهای مسلح آمریکا در سالهای بین جنگ جهانی دوم و  1960داشته است و در سال  1958به عنوان
میهمان رئیس عملیات نیروی دریایی آمریکا در این کشور بود و در حالی که در آمریکا به سر میبرد ٬از
مدرسه تفنگداران آمریکایی در ـکوانیکو ایالت ویرجینیا دیدن کرده بود .مناسبات او با مقامات آمریکایی
قبل از سال  1960تا اندازهای تیره بود .معذالک هنگامی که او در سال  1960تا  1964سفیر ترکیه در
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اتحاد جماهیر شوروی بود موضع او نسبت به آمریکا اندکی مساعدتر شد.
اوائل زندگی و حرفه
فخری ـکورترک در سال  1903دراستامبول درخانواده عثمان ثابت به دنیا آمد)نام ـکورترک به معنای
مدافع ترکها در سال  1935از سوی ـکمال آتاترک بنیانگذار ترکیه معاصر به او داده شده بود( .ـکورترک در
سال  1916وارد آـکادمی ترکیه شد و در سال  1923از آن فارغالتحصیل گردید .او آن گاه بر روی عدهای
از کشتیها و زیردریاییها در مأموریتهای مختلف از جمله در سمت آموزشی خدمت کرد .قسمتی از
آموزش او در این دوره در آلمان صورت گرفت) .او در جریان جنگ جهانی دوم به عنوان هواخواه آلمانی
تلقی میشد(.
ـکورترک در سال  1924درجه ستوانی جز و در سال  1927درجه ستوانی عادی و در سال 1933
درجه ستوانی ارشد راداشت .او در سال  1934به ستاد نیروهای مسلح منتقل شد و در سال 1935وابسته
دریایی ترکیه در رم بود .او از سال  1937تا  1938به عنوان معاون فرمانده در سمت دریایی وابسته در
برلین خدمت میکرد و حوزه مأموریت او استکهلم )پایتخت سوئد( و اسلو )پایتخت نروژ( را نیز در بر
میگرفت .در سال  1938او رئیس ستاد و ناوگان زیر دریایی بود .نخستین سمت فرماندهی پست او در
زیردریایی دون لوپیتار در سال  1940بود .در سال  1941به درجه فرماندهی ارتقاء یافت و کـفیل
فرماندهی ناوگان یک زیر دریایی شد.
ـکورترک در سال  1942با سمت وابسته دریایی به برلین بازگشت در سال  1943به درجه ناوسروانی
ارتقاء یافت و فرماندهی ناوگان  2زیر دریایی به او داده است.
در سال  1944او سمت مربی در آـکادمی جنگی دریائی را به عهده داشت .و یک سال بعدریاست آن را
به عهده داشت او در سال  1947دوباره به ناوگان زیردریایی بازگشت .در سال  1948او مدیر بخش یک
ناوگان ترکیه بود و آنگاه به عنوان رئیس ستاد فرماندهی سپاه آموزش دریائی گردید .او در سال 1949
رئیس ستاد فرمانده ناوگان ترکیه شد.
در سال  1950به درجه دریابانی )با یک ستاره( ارتقاء یافت و کفیل فرمانده نیروهای دریایی در
استانبول شد و سپس به فرماندهی ناوگان زیر دریایی منسوب گردید .سه سال بعد پس از آنکه به درجه
دریابانی )دو ستاره( ارتقاء یافت او فرمانده ناوگان جنگی شد .در سال  1954او در راس فرماندهی
آموزش قرار گرفت و در سال  1955به عنوان رئیس اطالعات در ستاد منصوب گردید و بعداً در همان
سال فرمانده ناوگان شد.
در سال 1956پس از آنکه فخری ـکورترک به درجه دریاداری ارتقاءیافت ٬فرمانده فرماندهی دفاعی
تنگه و دریای مرمره شد .در سال  1957او کفالت فرماندهی نیروی دریایی را به عهده گرفت و در سال
 1959به درجه دریاساالری ارتقاء یافت و به فرماندهی کل نیروی دریایی ترکیه منصوب شد .او این
سمت را تا تاریخ وقوع کودتا در ماه می  1960همچنان به عهده داشت.
ملوانی که دیپلمات شد
پس از وقوع کودتا کمیته وحدت ملی که کشور را اداره میکرد ٬بالفاصله بسـیاری از هـمکاران
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ـکورترک را در ستاد کل به اتهام داشتن ارتباط با رژیم ادنان مندرس تصفیه کرد.ـکورترک ازاین تصفیه جان
سالم به در برد و در کابینه جدید ٬سمت وزارت امور خارجه را به عهده گرفت .ولی چند ساعت پس از این
انتصاب هنگامی که مأموران وزارت امور خارجه اصرار داشتند که یک نفر غیر نظامی باید این سمت را به
عهده بگیرد ٬از سمت خویش استعفاء داد و بعد از آن او به عنوان سفیر ترکیه در اتحاد شوروی به مسکو
اعزام شد.
سالهایی که ـکورترک در مسکو بود برای او بسیار دشوار گذشت .مانند بسیاری از افراد نظامی دیگر
ترکیه در محیطی به بار آمده بود که شورویها را دشمن خودمیدانستند .او همواره نسبت به روسها بدگمان
بود و از آنها ترس داشت .ولی میخواست وقار و شخصیت یک دیپلمات ترک را ارائه دهد.
)او در میان چنددیپلمات ترکیه بود که در بازار آزاد دالرها را خردنمیکرد (.او به عنوان یک افسر مغرور و
یک ضدکمونیست ثابت قدم باقی ماند؛ ولی در عین حال موفقیتهای جزئی در برقراری مناسبات بهتر با
اتحاد شوروی به دست آورد.
معذالک مسئله قبرس ٬مسئله دشواری بود .ـکورترک موضعگیری شوروی را درباره قبرس مورد انتقاد
قرار میداد و به ویژه سخن پراـکنیهای ضد آمریکایی شوروی را که در رادیو در جهت ترکیه پخش میشد٬
محکوم میکرد .در ماه اوت سال  1964او به کشورش احضار شد که قسمتی از علل آن اختالفنظر بین
روسیه و ترکیه بر سر قبرس بود و علل دیگر به خاطر کسالت مزاج وی بود.
هنگام بازگشت به ترکیه ـکورترک خواست باز نشسته شود ولی جمال گورسل رئیس جمهوری ترکیه که
نسبت به او عالقه خاصی داشت از او تقاضا کرد تا به عنوان سفیر ترکیه به مادرید برود .ـکورترک موافقت
ـکرد ٬ولی یک اختالل عصبی او را ناـگزیر کرد تا بدون تسلیم استوارنامههای خود به کشورش بازگردد و در
ژوئیه  1965از خدمات دولتی بازنشسته شد .از آن زمان تا ماه ژوئن  1968هنگامی که جودت سونای
رئیس جمهور ترکیه او را به سناتوری از جانب رئیسجمهور منصوب کرد اطالعاتی درباره او در دست
نیست.
سناتور
در مجلس سنا ـکورترک به عنوان یک شخص میانهرو که از هرگونه وابستگی و یا پیوندهای نزدیک و
صمیمانه با هر حزبی اجتناب میکرد شناخته شد.
هنگامی که او یکی از چند نفر معدود بود که علیه اصطالح قانون اساسی برای برقراری دادگاههای
امنیتی دولتی رأی داد و مورد پسند اندیشمندان چپگرا قرار گرفت از سوی دیگر او طرفدار استفاده از
ارتش برای سرکوبی افراطیون چپگرا بود .ـکورترک ابتدا بدون اینکه حادثهای ایجاد کند در مجلس سنا
خدمت میکرد و سپس به ریاست هیئت ریاست جمهوری در سال  1972برگزیده شد .پس از استعفای
حکومت نهاداریم در آوریل  1972بعضی از ناظران معتقد بودند که ـکورترک نامزد نخست وزیری ازسوی
جودت سونای رئیس جمهوری خواهد بود؛ ولی سمت نخستوزیری نصیب فریدملن شد ٬زیرا ـکورترک
با این استدالل که سمت نخست وزیری انرژی بیشتری از آنچه او بتواند به کار ببرد الزم داشت ٬سمت
نخست وزیری را رد کرد.
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اطالعات شخصی
ـکورترک که ظاهرش همیشه مرتب است5 ٬فوت و 5اینچ قددارد و سبک رفتار بوده وموی سرش رو
به ریزش است .تأثیری که او در اولین مالقات میگذارد بسیار خوب است .روش شق و رفتار نظامی او
ظاهرًا از زمانی اقتباس شده است که او در آلمان تعلیمات نظامی میگرفت .در جریان خدمت او در نیروی
دریایی ٬افسران جوان او را به عنوان یک مرد با شخصیت مورد تحسین قرار میدادند و او شهرت یک مرد
درست و بی عیب و نقص را داشت .ـکورترک مؤدب و آرام وخویشتندار است و مراودات اجتماعی کمتر
دارد .ولی او همچنین میتواند در صورت لزوم گفتگوهای مؤدبانه داشته باشد .او زبانی آلمانی را به روانی
صحبت میکند و معلومات انگلیسی او به اندازهـکافی است و اندکی ایتالیایی بلد است .رئیس جمهور از
موسیقی کالسیک غربی و موسیقی ترکی خوشش میآید و به قرائت بسیار عالقه دارد .او دریا را دوست
میدارد و از ورزشهای دو و میدانی لذت میبرد و خود او در جوانی به این ورزش اشتغال داشت .او در
نیروی دریایی فوتبال بازی میکرد و هنگامی که در مسکو بود به تماشای مسابقات فوتبال میرفت.
خانواده
همسر رئیس جمهوری ٬بنام امل  55ساله به یک خانواده سابق حاـکم عثمانی وابسته است .او بسیار
باوقار است و نسبت به هر کس لطف و مالحت دارد .او دارای چشمان بزرگ خاـکستری متمایل به آبی
است و پوست صورتش قهوهای رنگ روشن و هیکلش بسیار کوچک و ظریف است .او فارغالتحصیل
دبیرستان نوتردام دوسیون در استانبول است .او در ژنو به مدرسه هنرهای زیبا و آـکادمی هنرهای زیبا
رفته است .خانم ـکورترک هنوز هم به هنر عالقه دارد و نقاشی میکند ٬ولی خود را نقاش نمیشمارد و
نسبت به بحث درباره آثارش بیمیل است .او زبان فرانسوی را به روانی صحبت میکند ولی انگلیسی
بسیار کم میداند.
زوج ـکورترک سه فرزند دارند
زوج ـکورترک سه فرزند دارند .فرزند ارشد  28ساله فارغالتحصیل مدرسه حقوق است .او اـکنون
سرگرم انجام خدمت نظامی است و عالقهمند به حرفه سیاسی میباشد .فرزند دوم به نام صالح  24ساله
دانشجوی علوم سیاسی دانشگاه آنکارا است .دختر رئیس جمهور به نام آیسه  17ساله بوده و در یک
دبیرستان در استامبول سرگرم تحصیل است.
برادر ناتنی ـکورترک به نام سعدی ٬کورو ٬در دانشگاه فلوریدا در ـگینسویل معماری تدریس میکند.
مادر ناتنی او ٬نوریه  100ساله است .او هنگامی با پدر ـکورترک ازدواج کرد که ـکورترک  5ساله بود.
نعیم تلو نخست وزیر ترکیه
در روز  12آوریل  1973فخری ـکورترک نخستوزیر از سناتور نعیم تلو دعوت کرد تا به اقامتگاه
ریاست جمهوری در جانگایا بیاید و از او تقاضا کرد تا یک حکومت جدید تشکیل دهد .دو روز قبل
رئیس جمهوری استعفاء فریدملن ٬نخستوزیر سابق را که در  7آوریل تقدیم داشته بودپذیرفت .در کابینه
فرید ملن ٬نعیم تلو سمت وزیر بازرگانی را داشت .مدت مأموریت تلو به عنوان نخستوزیر تنها تا تاریخ

اسناد النه جاسوسی آمریکا

 98

انتخابات ترکیه در اـکتبر  1973خواهد بود.
تلو از لحاظ سیاسی میانهرو است .او از لحاظ تکنیکی یک فرد مستقل بوده ولی به لحاظ نقطه نظرات
سیاسیش روابط نزدیکی با حزب عدالت و سلیمان دمیرل نخست وزیر سابق )71ـ (1965دارد) .دمیرل
در انتخاب کابینه تلو نفوذ قابل مالحظه داشت و اعضای کابینه نعیم تلو بیشتر از همکاران دمیرل تشکیل
شده است( .بولنت اجویت ٬رئیس حزب جمهوریخواه خلق ٬با تلو مخالف بوده و او را متهم کرده است به
اینکه آلتی در دست بازرگانان کالن است.
اوائل زندگی و حرفه
نعیم تلو در سال  1919در استانبول به دنیا آمده است .او فارغالتحصیل دبیرستان کاباتاش و دانشکده
اقتصاد دانشگاه استانبول است پس از فراغت از تحصیل او وظایف نظامی خود را انجام داد .او خدمات
دولتی خود را در سومر بانک آغاز کرد و در سال  1946به بانک مرکزی منتقل شد و پس از خدمت در
سمتهایی ٬در سال  1965معاون مدیر بانک شد ٬در سال  1966او کفیل مدیر کل بانک شد و  1967به
مدیر کلی رسید و در سال  1970رئیس کل بانک گردید.
در اوت  1970در دوران نخست وزیری سلیمان دمیرل ٬تلو یکی از طرفداران پایین آمدن نرخ لیره
ترک شد.او در کابینه نهادداریم در دسامبر سال  1971سمت وزیر بازرگانی را به عهده گرفت وخرید ملن
نیز که جانشین نهاد اریم بود در ماه  1972او را به همین سمت برگزید .در ژوئیه  1972جودت سونای
رئیس جمهوری ٬او را به عنوان سناتور از جانب ریاست جمهوری برگزید.
مسافرتها
از سال  1965به بعد تلو در اجتماعات سالیانه صندوق بینالمللی پول به عنوان نماینده ترکیه شرکت
ـکرده بود؛ بیشتر این اجتماعات در واشنگتن صورت گرفت و یکی از آنها هم در ریودوژانیرو )برزیل( .در
فوریه سال  1967تلو برای مذاـکرات جهت وامی به ترکیه از موافقتنامه پولی اروپا ) (IMEبه سوئیس
مسافرت کرد .او در ژانویه سال  1971نماینده ترکیه در اجتماع موافقتنامه پولی اروپا ) (FMIبود.
اطالعات شخصی
تلو در رژیم غذایی خود اندکی وسواس دارد ٬او به روانی انگلیسی صحبت میکند .نخستوزیر ترکیه
متأهل است .همسر او ٬گوهر ٬در سال  1920در استانبول بدنیا آمده است .او فارغالتحصیل دانشکده
حقوق دانشگاه استانبول بوده و به عنوان وکیل مشاور جهت راه آهن دولتی ترکیه از سال  1944تا سال
 1971که بازنشسته شد خدمت کرده است .خانم تلو جذاب و صمیمی است و از مراوده با زنان آمریکایی
لذت میبرد .خانواده تلو به سینما وتئاتر و موسیقی و شنا عالقهمندهستند .آنها به ویژه از بازی بریج لذت
میبرند .زوج تلو دارای دو دختر میباشد .تولین فارغالتـحصیل در رشـته روانشـناسی از دانشگـاه
حاجتتپه است و برای تلویزیون آنکارا کارمیکند .سه روز قبل ازاینکه به تلو سمت نخست وزیرپیشنهاد
شود او نخستین نوه تلو را به دنیا آورد .دختر دیگر به نام فسون ٬شاـگرد دبیرستان است14 .ژوئن1973
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سند شماره )(3
تاریخ تنظیم :فوریه  1974ـ بهمن 1352
سری
سازمان مرکزی اطالعات )سیا(
ـگزارش بیوگرافیک در مورد :بولنت اجویت ـ نخست وزیر جدید ترکیه )افشاء غیر مجاز این سند
مشمول مجازات جنایی خواهد بود(.
ترکیه
نخست وزیر
بولنت اجویت در تاریخ  25ژانویه  1974به نخست وزیری رسید .او با اعالم تشکیل یک حکومت
ائتالفی به رهبری حزب جمهوریخواه خلق که دارای تمایالت چپ میانهرو میباشد و خود او رئیس آن
است ٬به بحران سه ماهه این کشور خاتمه داد .حزب مردمگرای رستگاری ملی با جهتگیریهای اسالمی
در این ائتالف شرکت دارد .اجویت که مردی روشنفکر میباشد ٬چه در مسائل داخلی و چه در زمینه امور
بینالمللی اطالعات کافی دارد .معذالک تجربه عملی او در درجه اول در امورداخلی بوده است هر چند او
در جریان مذاـکره بین عصمت اینونو ٬نخستوزیر سابق ٬در اوائل دهه  1960با ایاالت متحده آمریکا
سمت مترجمی داشته است.
ائتالف ناآرام
اجویت که از ماه مه سال  1972ریاست حزب جمهوریخواه خلق راداشت ٬در انتخابات پارلمانی 14
اـکتبر سال  1973حق تشکیل یک حکومت را از طریق رهبری حزب به یک تجمع به دست آورد .اندکی
بعد از انتخابات اوکوشید تا به حزب رستگاری ملی ائتالفی تشکیل دهد ٬ولی این کوشش به جایی نرسید٬
زیرا رهبران حزب رستگاری ملی درباره کنترل بعضی از وزارتخانهها با او توافق نداشتند و بعضی از
نمایندگان بسیار محافظهـکار حزب رستگاری ملی با بعضی از برنامههای مترقی حزب جمهوریخواه خلق
مخالف بودند.
در جریان ماههای نوامبر و دسامبر ٬احزاب میانهرومتمایل به راست به رهبری حزب عدالت سلیمان
دمیرل ٬کوشیدند تا ائتالفی تشکیل دهند ٬و در ماههای دسامبر و ژانویه ـکورترک کوشید تا تشکیل یک
ـکابینه مرکب از احزاب عدالت وجمهوریخواه خلق و یا یک حکومت با شرکت همه احزاب را ایجاد نماید.
در تاریخ  15ژانویه ازاجویت خواسته شد تا در راه تشکیل یک حکومت بکوشد .ده روز مذاـکره با رهبران
حزب رستگاری ملی منجر به تشکیل یک حکومت جدید شد که تنها هشت کرسی را در پارلمان دراختیار
خود داشت.
سوسیالیست
اجویت یک سوسیالیست میانهرو است که ظاهرًا نسبت به اصول دمکراسی و عدالت اجتماعی و تغییر
مسالمتآمیز به طور قاطع و صمیمانه پایبنداست .یک عامل اصلی دروابستگی نیرومند او به سوسیالیسم
اعتقاد او به این اندیشه است که پیروی از آن برای حمایت از دمکراسی در ترکیه و عقب راندن کمونیسم
ضرورت اساسی دارد .به همین دلیل او از اقدامات رژیمهای دیگر ٬مانند رژیم نعیم تلو نخست وزیر از
)آوریل  1973تا ژانویه  (1974و عدنان مندرس )از ماه می سال  1950تا ماه می  (1960به خاطرپیروی
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از سیاستهایی که با منافع بازرگانان بزرگ جانبداری میکرد و منافع ملت را به طور کلی نادیده میگرفت
انتقاد میکرد.
منتقدین به علت تمایالت چپگرایانه اجویت او را به داشتن گرایشهای مخفی کمونیستی یا بدتر از آن
متهم میکنند .جستجو در نوامبر  1972یک منبع نظامی ترکیه به طور محرمانه گفت که مقامات حکومت
نظامی شواهدی در دست دارند که نشان میدهد اجویت یک کمونیست است .یک افسر دستگاه امنیت
ملی ترکیه در اـکتبر سال 1973اظهار نظر کرد که اجویت بیش از آنچه که ازنطقهای انتخاباتیاش برمیآید
یک چپگرای افراطی است .این افسر افزود که هرچند اجویت ممکن است خود را یک ”آلنده ترکیه“
)مقصود مرحوم سالوادور آلنده رئیس جمهوری شیلی است که در سپتامبر  1973از صحنه رانده شد(
تصور کند ٬ولی نظامیان ترکیه مانند نظامیان شیلی نیستند که قبل ازاقدام دو سال انتظاربکشند .برای تأیید
این گفته شواهد عینی در دست نیست.
نقشهها و مواضع داخلی
مأموران سفارت آمریکا معتقدند که اجویت در آغاز حکومت خود به حل مشکالت متعدد داخلی
ترکیه و نیرومندتر ساختن پشتیبانی عمومی از خود در پارلمان خواهدپرداخت .معذالک در زمینه داخلی
و همچنین در صحنه بینالمللی اجویت ممکن است در نتیجه پایگاه محدودپشتیبانی سیاسی که حکومت
او از آن برخوردار است و اختالفات موجود در بطن حکومت ائتالفی اندکی تحت فشار قرار گیرد.
عفو عمومی
اجویت از زمانی که انتخاب شده است به کرات گفته است که نخستین الیحه قانونی که حکومت او به
پارلمان تسلیم خواهد کرد ٬الیحهای درباره عفو عمومی برای زندانیان سیاسی خواهد بود .این عفو
عمومی شامل آنهایی نیز خواهد بود که به ”جنایات فکری“ جستجو ترجمه و انتشار ادبیات نـمونه
مارکسیستی که هم اـکنون در اغلب کتابخانههای غربی موجود است و نیز افرادی که به تخلفات سیاسی
متهم شدهاند ٬ولی آنهایی را که به جرم فعالیتهای تروریستی محکوم شدهاند در بر نخواهد گرفت.
اقتصاد
اجویت از لحاظ اصولی با بخش خصوصی مخالف نیست ٬ولی تصور میشود که او مایل است مقررات
شدیدتر دولتی و مداخله قابل مالحظه دولت در اقتصاد عملی شود .اجویت مانند بسیاری ازاندیشمندان
متمایل به سوسیالیست ٬به اصالحات ارضی از جمله تدابیری برای محدود کردن تملک زمین و توزیع
مجدد زمین بین افراد بیبضاعت و بیزمین معتقد است .اجویت توصیه کرده است که ”بازرگانی آزاد و
دموکراتیک“ در ترکیه برقرار شود ٬یعنی در عین حال این بازرگانی آزاد تحت تنظیم دولت باشد و با
”بازرگانی آزاد انفرادی“ تفاوت داشته باشد.
ـگرایش به سوی سوسیال دمکراسی در سیاست اقتصادی نخست وزیرجدید که هنوز کامل نشده است
مشهوداست.او گفته است که میل داردیک نقشه منطقی جهت به کار بردن ذخایر ارزی خارجی که ازناحیه
بسیاری از کارگران غیر متخصص ترک در اروپا واریز شده تنظیم کند و راههایی برای مهار کردن تورم و
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ـکاهش واسطهها که به عقیده او تعدادشان به ویژه در کشاورزی بسیار زیاد است .پیدا کند .او اعالم داشته
است که حکومتش برای کمک به کشاورزان جهت متشکل کردن خودشان ٬اعتبارهایی را ارائه خواهد
ـکرد.
چنین تصورمیشود که اجویت نسبت به بخش خصوصی ظنین است .در مبارزه انتخاباتی پاییز 1973
او همچنان در مخالفت با ”سرمایه انحصاری“ چه خارجی و چه داخلی سخنرانی میکرد و این مسئلهای
است که او الاقل از سال  1967به آن پرداخته است .از زمان انتخاب به بعد او نوشته است که نادیده گرفتن
سیاستهای استثماری از سوی نهادهای خصوصی به امید رشد سریع ملی بدون شک راه را به سـوی
استثمار خارجی خواهد گشود؛ زیرا صاحبان مؤسسات خصوصی برای به دست آوردن وزنهای در مقابل
حکومت خود از پشتیبانی خارجی استفاده میکنند .به عقیده اجویت این امر منجر به ادغام صنایع داخلی
در کمپانیهای بیگانه خواهد شد و این ادغام اقتصاد ملل ضعیف را به صورت وابسـتههای اقـتصادی
ـکشورهای نیرومند در خواهد آورد.
یک مأمور سفارت آمریکا اظهار نظر کرده است که اجویت ممکن است از کمپانیهای خارجی بخواهد
تا ماهیت ترکیهای بیشتری داشته باشند و حتی موانعی در قبال سرمایهـگذاری خارجی در ترکیه ایجاد
خواهد کرد) .برنامه انتخاباتی حزب جمهوریخواه خلق که به طور عمده منعکس کننده نظریات اجویت
بود ٬خواستار ملی کردن منابع نفتی ترکیه بود که بخشی از آنها تا مدتی تحت کنترل کشورهای بیگانه بود
پروتکل ائتالفی حزب جمهوریخواه خلق و حزب رستگاری ملی از شدت چندانی برخوردار نیست و تنها
خواستار تجدید نظر در قوانین مربوط به نفت و ایجاد تغییرات الزم میباشد (.اجویت ممکن است با این
ـگونه مسائل به طور عملی برخورد داشته و در قبال سرمایه گذاری خارجی و عملیات کمپانیهای خارجی
بر طبق نیازهای کلی سیاست خارجی ٬موانعی ایجاد کند.
ارتش و سیاست
اجویت از قدرتمند شدن نظامیان است میورزد و بسیار مایل است تا شاهد انصراف از پرداختن به
امور سیاسی پس از تقریباً سه سال مداخله غیر مستقیم باشد .معذالک اجویت میداند که ارتش قبل از
اینکه بخود را کنار بکشد ٬باید متقاعد شود که فعالیت حکومت او ثبات و امنیت کشور را به خطر نخواهد
انداخت.
نقشهها و مواضع بینالمللی
مأمورین سفارت آمریکا انتظار ندارند که اجویت به این زودیها دست به ابتکارات مهم در سیاست
خارجی یا هر گونه تغییر در سیاست خارجی بزند) .در واقع در پروتکل حزب جمهوریخواه خلق و حزب
رستگاری ملی اظهار شده است که جهتگرایی سیاست خارجی ترکیه همچنان بدون تغییر خواهد ماند.
معذالک نخست وزیرجدید با دیدانتقادی بیشتری به مواضع سیاست خارجی که تاـکنون ترکیه داشته است
خواهد نگریست.
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ایاالت متحده
اجویت اصوًال طرفدار غرب است ٬ولی در عین حال بر طبق دفاعش از ناسیونالیسم )ملیت گرایی(
خواستار اتکاء کمتری به ایاالت متحده آمریکا شده است .او تماسهای متعددی با ایاالت مـتحده و
آمریکاییها داشته است ٬ولیکن همواره در پی آن بوده است که به منظور حفظ آزادی خود درتهیه فرمول
سیاسی و تقویت حزب خود نه به عنوان حامی و نه به عنوان مخالف با این کشور شناخته شود .برنامه
سیاسی حزب جمهوریخواه خلق مبنی بر در پیش گرفتن برداشت مستقلتر در دفاع مشترک است .این امر
ممکن است به اجویت امکان دهد تا درترتیبات دفاعی آمریکا و ترکیه تجدید نظر کند ٬هر چند او همواره
مراقب آن بوده است تا نیاز ترکیه را به اتحاد با ایاالت متحده مورد تأـکید قرار دهد.
اجویت آشکارا متعهد به تجدید نظر در منع تولید خشخاش که آمریکا مشوق آن است میباشد )در عمل
این تصمیم از ژوئیه سال  1971گرفته شده است( .او ظاهرًا میل ندارد بر خالف احساسات آمریکاییها و
ـکشورهای اروپایی درباره این مسئله رفتار کند ٬ولیچنین احساس میکند که ترکیه باید گشت خشخاش
را تا اندازهای قانونی سازد .او از سوی کشاورزان سابق تحت فشار قرار گرفته است زیرا وسائل معیشت
این کشاورزان در نتیجه منع کشت شدیداً تحت تأثیر قرار گرفته است و آنها هنوز شغل دیگری که باعث
خرسندی آنها شود پیدا نکردهاند.
اجویت پیشنهاد کرده است که تدابیر فنی و دولتـی در جـریان فـصل کشت بـرای جـلوگیری از
سوءاستفاده محصول خشخاش به مورد اجرا گذارده شود .او ممکن است همچنین دولت ایاالت متحده را
برای فراهم آوردن پول بیشتری جهت اجرای برنامههای جایگزین محصول و جبران خسارات وارده
ـکشاورزان تحت فشار قرار دهد.
ناتو )سازمان پیمان آتالنتیک شمالی(
از اواخر دهه  1960اظهارات اجویت در محافل عمومی و خصوصی نشان دادهاند که وی در مورد
ارتباط با سازمان ناتو جانب احتیاط را در پیش گرفته است .معذالک وی هنوز راه دیگری را که قابل دوام
باشد پیدا نکرده است .در جریان یک مصاحبه مطبوعاتی در اـکتبر  1973او اعالم داشت که در نظر دارد
ترکیه را در سازمان پیمان آتالنتیک شمالی نگه دارد .عالوه بر این به موجب اظهار یک ناظر سیاسی قابل
اطمینان او در نظر ندارد هیچ کدام از پایگاههای ناتو را تعطیل کند.چنین گمان میرود که اجویت احساس
میکند ترکیه نباید برای دفاع از خود بر ناتو متکی باشد و اینکه ترکیه باید عالقه بیشتری را در حرکت به
سوی هماهنگی اقتصادی و سیاسی اروپایی نشان دهد.
جامعه اقتصادی اروپا
اجویت بر ادامه ارتباط ترکیه با جامعه اقتصادی اروپا اهمیت بسیاری قائل است؛ ولی او درباره خط و
مشی تحوالت آینده جانب احتیاط را رعایت میکند .اجویت اظهار نظر کرده است که اقتصاد ترکیه هنوز
ـکوشش الزم را جهت شرکت کامل در جامعه اقتصادی اروپا به عمل نیاورده ٬همچنین معتقد است ترکیه
تاـکنون امتیازات بسیاری به جامعه اقتصادی اروپا داده است )به ویژه در مورد محدود کردن صـدور
منسوجات و میوههای ترکیه( در حالی که در مقابل امتیازاتبسیار ناچیزی به دست آورده است .به نظر
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میرسد که اجویت خواستارتجدید نظر درپروتکل بین ترکیه و جامعه اقتصادی اروپا به ویژه درارتباط با
آن بخشهایی که بادوران انتقال ترکیه ازعضویت وابسته به عضویت کامل ومحدود کردن بازرگانی ترکیه با
ـکشورهای غیر جامعه اقتصادی اروپا میباشد.
مناسبات با یونان و قبرس
اجویت اعالم داشته که قبرس ریشه اختالف نظرهای بین ترکیه و یونان است .او ظاهرًا معتقد است که
این دو کشور عالئق متقابلی فراتر از مسئله قبرس با یکدیگر دارند و باید این مسئله را هر چه زودتر حل
ـکند .او ظاهرًا از مذاـکراتی که میان یونانیها و ترکها وقبرسیهای یونانی وترک جریان داردپشتیبانی میکند.
دانشجو و روزنامهنگار
بولنت اجویت در روز  28مه سال  1924در استامبول به دنیا آمده است .خانواده او در سال  1929به
آنکارا منتقل شد ٬زیرا پدر او به عنوان نماینده از سوی حزب جمهوریخواه در مجمع بزرگ ملی انتخاب
شده بود .اجویت به مدرسه ابتدایی معمار کمال )تا سال  (1936و دبیرستان آتاترک آنکارا میرفت ٬تا
اینکه وارد ـکالج رابرت استامبول شد .خانواده او میل داشتند که او معماری یا مهندسی یا حقوق بخواند٬
ولی اجویت در عوض رشتههایی را انتخاب کرد که او را به سوی حرفه روزنامهنگاری و نوشتن خالقانه
هدایت میکرد.
اجویت پس از دریافت درجه لیسانس در سال  1944دوباره به آنکارا بازگشت و مدتی به عنوانی
مترجم شفاهی در وزارت مطبوعات و رادیو و جهانگردی کارکرد .در عین حال او به تحصیل زبان و
ادبیات انگلیسی در دانشکده زبان و تاریخ و جغرافیا در دانشگاه آنکاراپرداخت .هنگامی که رئیس او در
وزارتخانه در سال  1946به عنوان دبیرمطبوعاتی به لندن اعزام شد٬اجویت نیز به عنوان دبیر این شخص
به لندن فرستاده شد .اجویت در اوقات فراغت به تحصیل خود ادامه داد و در دانشکده مطالعات شرقی و
آفریقایی دانشگاه لندن به تحصیل زبانهای سانسکریت و بنگالی و تاریخ هنر پرداخت و در عینحال در
مؤسسه کوتو به تحصیل مشغول گردید.
در سال 1949اجویت به درجه وابسته مطبوعاتی ارتقاءیافت و در همین سمت تا سال  1950درلندن
باقی ماند و آن گاه به ترکیه بازگشت .در همان سال او به عضویت حزب جمهوریخواه خلق درآمد و به
عنوان سردبیر خارجی وارد هیئت تحریریه به روزنامه اولوس که ارگان تبلیغاتی حزب جمهوریخواه بود
شد .اجویت در سال  1951و  1952برای انجام خدمت وظیفه به عنوان افسر احتیاط در بخش تشریفات
ستاد ارتش ترکیه از این روزنامه مرخصی گرفت.
در سال 1952اجویت به روزنامه اولوس بازگشت و در جریان نه سال بعد ٬او مدیر اجرایی و سرانجام
مدیر سیاسی آن شد .در همین سمت او روزانه تفسیرهای سیاسی مینوشت ٬که اغلب از رژیم عدنان
مندرس که در آن زمان نخست وزیر ترکیه بود ٬انتقاد میکرد .علیرغم اینکه مندرس در سال 1953
روزنامه اولوس را به طور موقت تعطیل کرده بود.
در جریان سالهای  1954تا  1957هنگامی که اجویت ابتدا با بورس تحصیلی وزارت امور خارجه به
عنوان نویسنده مهمان روزنامه ژورنال و سنتینل به ایاالت کارولینای شمالی سفر کرد و سپس با استفاده از
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بورس بنیاد راـکفلر در دانشگاه هاروارد برای تحصیل تـاریخ عـثمانی سـفر کـرد .افـقهای فـعالیت
روزنامهنگاری اجویت توسعه یافت .بین سالهای  1950و  1957اجویت مقدار زیادی از وقت خود را به
ـکارهای ادبی غیر روزنامهنگاری وقف کرد و به عنوان یک مدرس ٬مترجم ٬نویسنده و منتقد شهرت قابل
مالحظهای به دست آورد.
حزب جمهوری خواه خلق
در سال 1957اجویت با موفقیت برای احراز یک کرسی نمایندگی در مجمع بزرگ ملی از شهر آنکارا
از سوی حزب جمهوریخواه خلق فعالیت کرد .او به زودی یکی از اعضای جوان این حزب شد و وارد
شوراهای عالی این حزب گردید.چند عامل به ترقی سریع او در حزب کمک کرد که از جمله آنهامناسبات
حسنه او باعصمت اینونو رهبر این حزب و استعداد او در سازمان دادن شاخه جوانان حزب و سمت
برجسته او به عنوان سخنگوی مطبوعاتی حزب و عالقه فعاالنه او در کمیته سیاست خارجی مجمع بزرگ
ملی وعضویت او در کابینه ”سایه“ و کمیته پژوهش بود.
پس ازکودتای نظامی در ماه می سال ٬1960حزب جمهوریخواه خلق اجویت را به عنوان عضو مجمع
مؤسسان انتخاب کرد این مجمع از سوی حکومت نظامی در ژانویه  1961مأمورتنظیم یک قانون اساسی
جدید بوده در اـکتبر  1961اجویت بار دیگر به عنوان نماینده از آنکارا در حزب جمهوریخواه خلق
انتخاب شد و در هیئت مرکزی اداری این حزب سمتی به دست آورد.
وزیر کار و مرد دست راست اینونو
در نوامبر سال 1961اجویت در کابینه ائتالفی تحت ریاست اینونو سمت وزارت کار را به دست آورد.
ـکابینه ائتالفی مرکب از حزب جمهوریخواه خلق و حزب عدالت بود )در این اوضاع احوال او به علت
نداشتن وقت از کار خود در روزنامه اولوس کنارهـگیری کرد( .اجویت علیرغم نداشتن تجربه در امور
ـکارگری یک وزیر بسیار قابل از آب درآمد و در جهت پیشبرد حقوق کارگران و پشتیبانی از قوانین
ترقیخواهانه کار کرد .در جریان ترمیم کابینه در ماه ژوئن  1962اینونو از او خواست که در سمت وزیر
ـکار باقی بماند.
ایثاراجویت به آرمان کارگران بدون شک صمیمانه بود .معذالک انگیزهاش ٬میل سیاسی او برای تقلیل
نفوذ حزب کارگر ترکیه بود .در پایان دوران وزارت او در فوریه سال ٬1965اجویت در میان دانشجویان و
ـکارگران پیروان متعددی را به دست آورد و موقعیت او به عنوان سخنگوی حزب جمهوریخواه خلق به
خوبی مستحکم شد .او همچنین از طریق اجتناب از مانورهای زیرکانه و محیالنه و از حمالت شخصی
علیه سایر اعضاء احترام زیادی در حزب به دست آورد و جایگزین تورخان فیض اوغلی به عـنوان
سخنگوی اندیشمندان جوان حزب جمهوریخواه خلق گردید )فیض اوغلی اـکنون رهبر حزب اتکـاء
جمهوریخواه است(.
از سال  1961عصمت اینونو اعتماد بسزایی نسبت به اجویت داشت .در دوران  1963تا  67مناسبات
شخصی این دو بقدری نزدیک بود که اظهارات عمومی اینونو به منزله طنین اظهارات اجویت تلقی میشد.
در فوریه سال  1966فتحی چلیکباش رهبر حزب جمهوریخواه خلق اجویت را به عنوان بانفوذترین
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مشاور اینونو میشناخت.
میانهرو چپگرا
سیاستهای اجویت در جریان مدتی که وی وزیر کار بود گرایشهای چپی داشت .اجویت از پایگاه
جدید سیاسی خودبه عنوان حزب جمهوریخواه خلق اززونگولداـک )ـکه درپاییز سال 1965انتخاب شده
بود( شروع به دفاع از برنامههای سوسیالیستی در برنامههای حزبی کرد .در سال  1966اجویت عصمت
اینونو را متقاعد کرد تا از او فرقه چپگرای او به جای فیض اوغلی پشتیبانی کند .فیض اوغلی اصرار داشت
ـکه حزب در مرکز طیف سیاسی باقی ماند .اجویت معذالک بسیار مواظب بود که بین سوسیالیزم از نوعی
ـکه اوطرفداری میکرد و سوسیالیزم حزب کارگر ترکیه که دارای تمایالت افراطی چپی بود ٬تفاوت قائل
شود .او تأـکید کرد که جنبش چپ میانهرو او صرفاً مجری اصول سوسیال دمکراسی بود که توسط انقالب
سال  ٬1960تبلیغ میشد.
در اـکتبر  1966اجویت به دبیر کلی حزب جمهوریخواه خلق انتخاب شد و به اتفاق حامیان خود
سیاست حزبی را به سوی چپ میانهرو تغییر داد .این حرکت به سوی چپ بدون مبارزه از سوی مخالفان
باقی نماند .در ماه می  1967عدهای از انتقاد کنندگان از اجویت ٬به عنوان اعتراض علیه سیاست حزب
ـکنارهـگیری کردند و حزب اتکا را تشکیل دادند .علیرغم یک چنین اختالفی برنامه اجویت و حیثیت و
قدرت او درداخل حزب درکنوانسیونهای حزبی در سالهای  1967و 1970تأیید شود .دراواسط 1968
اجویت به نحو وسیعی به عنوان برجستهترین مدعی ریاست حزب جـمهوریخواه خـلق در صـورت
ـکنارهـگیری یا مرگ اینونو تلقی شد؛ هرچند بعضی از رهبران حزب او را جوانـتر و کـلهشقتر از آن
میدانستند که بتواند پشتیبانی عناصر محافظهـکارتر حزب را جلب کند .اینونو در آن زمان درباره آینده
اجویت در حزب شک و تردیدهایی پیدا کرده بود ٬ولی انتخاب کنندگان اجویت در حـوزه انـتخابی
زنگولداـک با انتخاب مجدد او به عنوان نماینده در پاییز سال  1969پشتیبانی خودرا از او به اثـبات
رساندند.
استعفا
هنگامی که اینونو در ماه مارس  1971تصمیم گرفت به اعضای حزب جمهوریخواه خلق اجازه دهد
در کابینه نهاد اریم سمت وزارت کسب کنند .بولنت اجویت علیرغم مناسبات شخصی بسیار نزدیک با
اینونو و احترام نسبت به اینونو از سمت خود به عنوان دبیر کل حزب استعفا داد .او استدالل کرد که
حکومت اریم که یک حکومت )”مافوق سیاست“ طبق تقاضای سران نظامی است ٬در واقع بدان منظور
تشکیل شده است تا ”خوشایند سرمایهداران بیگانه و سازمان پیمان آتالنتیک شمالی )ناتو( و بـازار
مشترک اروپا“ باشد و بنابر این به نفع دمکراسی ترکیه نیست .اجویت به دنبال استعفای خود کوشید تا از
بدتر شدن قطع مناسبات خود با اینونو اجتناب کند و از محیط سیاست آنکارا خارج بوده و در عوض به
تحکیم موقعیت برجسته خود در سطوح محلی و ایالتی حزب جمهوریخواه خلق بپردازد .معذالک شکاف
بین این دو مرد )مقصود اجویت و اینونو( وسیعتر شد و با خودداری اجویت
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رئیس حزب جمهوریخواه خلق
ـکوششهای اجویت چنان موفقیتآمیز بود که در کنوانسیون این حزب در ماه می  1972اجویت به
ریاست این حزب انتخاب شد .اینونو پس از آنکه در کوششهای خود برای بر کنار کردن پشتیبانهای
اجویت از مواضع قدرت در حزب شکست خورد ٬از سمت خود استعفاداد .انتخاب اجویت ضربه جدی به
ثبات کوتاه مدت حزبی بود .بسیاری از اعضای پیرتر و محافظه ـکارتر حزب تهدید به تشکیل یک حزب
جدید کردند که به دقت میتوان گفت منعکس کننده نظریات سیاسی آنها بود .بسیاری از دیگران معتقد
بودند که تغییر در رهبری حزب مشخصکننده پایان حزب جمهوریخواه خلق بر اساس ماهیت اولیه خود
میباشد .عدهای از ژنرالهای ارشد ارتش همچنین انتخاب اجویت را آشوبانگیز تشخیص دادند .این
ژنرالها که نسبت به اجویت به عنوان یک مرد چپگرااعتماد نداشتند ٬به ممدوح تخماق ٬رئیس ستاد ارتش
ترکیه توصیه کردند تا برای جلوگیری از روی کار آمدن در انتخاب عمومی آینده تدابیری اتخاذ کند.
در پاسخ به این تحوالت اجویت کوشید تا یک چهره دولتمردانه از خود ایجاد کند و نشان بدهد که او یک
رادیکال لجام گسیخته نیست و درصدد التیام ـ زخمهای حزب جمهوریخواه خلق است .او تأـکید کرد که
حزب جمهوریخواه خلق فقط اندکی به چپ متمایل شده است و خواهد کوشید آنرا در همان جهت پیش
ببرد معذالک اجویت که در ماه ژوئیه باردیگر ریاست حزب انتخاب شده و از این انتخاب تشویق شده بود
برای نشان دادن کنترل خود بر روی حزب فرصت را از دست نداد .در نوامبر  1972او سیاست اینونو را در
پشتیبانی حزب جمهوریخواه خلق ازائتالف مافوق سیاست معکوس کرد و برنامه پنجساله اقتصادی را که
اخیرًا به تصویب رسیده بود ٬مورد انتقاد قرار داده و فرید ملن و نخست وزیر وقت را متهم کرد که بیش از
اندازه تحت تأثیر احزاب دست راست ائتالفی قرار گرفته است .در پاسخ اینونو  25نماینده از حـزب
جمهوریخواه خلق استعفا کردند.
در ماه دسامبر اجویت اعالم داشت که حکومتهای غیر حزبی فاقد کارآیی هستند و توصیه کرد که
حکومت سیاسی هر چه زودتر باز گردد.
در ماه ژانویه  1973او مناسبات بین حکومت و مقامات حکومت نظامی را )ـکه در بهار 1971به دنبال
اخراج سلیمان دمیرل نخست وزیر با دادن اتمام حجت از سوی نظامیان برقرار شده بود( مورد انتقاد قرار
داد .با چنین کاری او رضایت بدون سرو صدای نظامیان ترکیه را که علیرغم مداخله خود ٬شکلهای
دمکراتیک را در سیاست ترکیه حفظ کرده بودند ٬به مبارزه برانگیخت .تحت راهنمایی اجویت در انتخاب
ریاست جمهوری در مارس  1973حزب جمهوریخواه خلق به عنوان اعتراض علیه فشار نظامیان جهت
انتخاب ژنرال فاروق گورلر ازدادن رأی امتناع کرده بود ٬ولی هنگامی که یک کاندیدای دیگر به نام فخری
ـکورترک که به هیچ کدام ازاحزاب تعلق نداشت و در نتیجه سازش بین طرفین پیشنهاد شده بود در انتخاب
ریاست جمهوری شرکت کرد و نعیم تلو در ماهآوریل حکومتی تشکیل داد .حزب جمهوریخواه خلق
تصمیم گرفت تا در صف مخالفین باقی بماند.
در همان دوران  1972و  73در حالی که اجویت از حکومت تحت سرپرستی نظامیان انتقاد میکرد٬
نظامیان بیش از پیس نسبت به اجویت ظنین شدند .یک منبع نظامی موثق گزارش داد که مقامات حکومت
نظامی در نوامبر  1972سرگرم بررسی نطقهای علنی ضبط شده اجویت شدند تا ببینند که آیا او قانونی را
نقض کرده است یا خیر .این منبع همچنین گزارش داد که صحبت از برچیدن مصونیت پارلمانی اجویت در
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میان بوده تااو را به خاطر انتقاداز حکومت نظامی تحت تعقیب قانونی قرار دهند .یک منبع نظامی دیگر در
ماه دسامبر گزارش داده بود که همین مقامات در نظر دارند٬اجویت را به اتهام تشویق به مخالفت علیه نظام
ـکنونی تحت تعقیب قانونی قرار دهند؛ ولی ظاهرًا این فعالیتهای نتیجهای نداده است.
مسافرت
اجویت در اروپا بسیار سفر کرده است .او در سال  1951به عنوان عضو هیئت مطبوعاتی به دعوت
وزارت امور خارجه به انگلیس از این کشور دیدن کرد و در سال  1953به عنوان عضو هیئت مطبوعاتی
تحت سرپرستی سازمان پیمان آتالنتیک شمالی )ناتو( از فرانسه ٬پرتغال و ایتالیا بازدید به عمل آورد .در
سال  1958به عنوان عضو هیئت نمایندگی مجمع بزرگ ملی وابسته به مجمع مشورتی اروپا به شهر
استراسبورگ رفت .او همچنین در سال  1964به عنوان وزیر کار برای تحقیق درباره اوضاع کارگران
ترکیه در خارج در سراسر اروپا سیر و سیاحت کرد .گفته میشود که او در کشورهای غربی احساس
ترغیب نمیکند.
سبک
بعضی از ناظران ٬اجویت را به عنوان یک مرد خوشایند و خوش رفتار توصیف کردهاند .دیگران وضع
روحی او را اندکی فاقد خوشمشربی تشخیص میدهند و شخصیت جذاب ظاهری او را به عنوان یک
سادگی و صمیمیت مطالعه و حساب شده تلقی میکنند .اجویت به نظر یک مأمور سفارت آمریکا یادآور
یک شاـگرد مدرسه بااستعداد درخشان و خوش رفتاری است که از میان همشاـگردیهایش برای نشان دادن
به بازدید کنندگان خارجی انتخاب میشود .موضع و ژستهای او گاهی چنین القاء میکنند که فاقدآسودگی
خاطر بوده و همواره در حال تشنج به سر میبرد.
در مبارزات سال  1973حامیان اجویت لقب کارا اوغالن را به او دادند کارا اوغالن یکی از قهرمانهای
فولکلور ترکیه است که شبیه رابین هود ٬عیار و قلدر تاریخ انگلستان است .آنها این لقب را مناسب اجویت
میدانستند ٬زیرا قهرمان آنها دارای شهامت و سجایای اخالقی بوده و رنگ چهره و موهای سیاه و قیافه
پسرانه او با تصویر آنها از کار اوغالن جور در میآید.
اجویت اندیشمند
اجویت اندیشمندی است که عالئق او از سیاست فراتر میرود و به هنر و ادبیات نیز عالقه دارد .او
نسبت به دوره رنسانس و بشردوستی و فلسفه هند عالقه خاصی نشان داده است .او از اوان کودکی شعر
میگفته و بعضی از آثار او به عنوان شاعر و مقاله نویس و منتقد به انگلیسی ترجمه شدهاند .آثاری که او از
منتشر شده شامل ترجمههایی از انگلیسی به ترکی از ”ـکوکتل پارتی“تی.اس.الیوت و ”زن آندروس“ اثر
تورنتون وایلدر و دو اثر از رابیندرانات تاـگور شاعر هندی به نام ”ـگیتانجالی“ و ”آواره کوشالو“ میباشد.
در سال  1954اجویت یکی از صاحبان و ویراستاران نشریه فرهنگی و سیاسی ”فوروم“ بود که در آن
زمان تازه تأسیس شده بود.
اجویت که یکی از اعضای جامعه اندیشمندان تـرکیه است ٬بـرای رهـبری انـدیشمندان اهـمیت
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فوقالعادهای قائل است .او رهبری را به عنوان وظیفه اندیشمندان تلقی میکند تا امتیاز آنان .اجویت به
لحاظ نظرهای ناشی از تعقل دقیق شهرت دارد و به عنوان یک مرد سازمان یافته ٬کارا و پر انرژی توصیف
شده است.
در سال  1952اجویت یکی از بنیانگذاران جمعیت هنری ”هلیکون“ در آنکارا بوده است .از سال
 1963او عضویت ”جمعیت روزنامهنگاران آنکارا“ و ”جمیعت منتقدان هنری بینالمللی“ و ”مؤسسه
مطبوعاتی بینالمللی“ را دارا میباشد.
نخست وزیر به عنوان یک ناطق خوب شناخته شده است .او به سینما بسیار عالقه دارد .مبتال به زخم
معده است و مشروبات الکلی نمینوشد؛ هر چند بهمهمانان خود مشروبات الکی تعارف میکند.اجویت به
زبان انگلیسی به خوبی صحبت میکند.
خانواده هنرمندان
رخصان اجویت  51ساله که از سال  1945همسر نخستوزیر است ٬فارغالتحصیل رابرت کالج
استامبول میباشد که در همان دانشکده بااجویت آشنا شده بود .یک منبع گزارش میدهد که او سیاست را
به عنوان یک عامل نفوذی مخرب تلقی میکند .از تغییراتی که سیاست در زندگی او به وجود آورده
خوشش نمیآید .این منبع همچنین تأـکید میکند که خانم اجویت روزنامهنگاری خالص و نوشتن خالقه
را شغل طبیعی همسر خود میداند و امیدوار است که همسرش روزی این کار را از سر گیرد .معذالک یک
منبع مدعی است که خانم اجویت قوه محرکه حرفه سیاسی شوهرش میباشد .خانم اجویت باهوش و
خوشایند و نسبتًا آرام است ٬او نقاشی نسبتًابااستعداداست و به زبان انگلیسی به نحو بسیار خوبی صحبت
میکند .اجویتها فرزند ندارند.
نازلی مادر نخستوزیر نیز یک نقاش نسبتًا برجسته است و به تدریس هنر مشغول است .مـادر
نخستوزیر ازاعضای بنیانگذار شاخه زنان حزب جمهوریخواه خلق است که در سال 1952تأسیس شد
 11فوریه 1974
و از همان زمان رئیس این سازمان در شعبه ایالتی اسکودار بوده است.
سند شماره )(4
طبقهبندی :خیلی محرمانه
تاریخ 13 :اسفند ماه 1356ـ  5مارس 1978
به :سفارت آمریکا در تهران ٬با اولویت 2888
از :وزارت امور خارجه در واشنگتن دی .سی.
موضوع :روابط ایران و ترکیه
1ـ در تاریخ  9اسفندماه مشاور سیاسی ایران ٬اردالن با نیمتس مشاور وزارتخانه جهت انجام تبادل
نظر کلی پیرامون روابط ایران و ترکیه مالقات نمود.
2ـ اردالن از نیمتس خواست که در مورد سفرش به ترکیه مختصر توضیحی بـدهد .نـیمتس از
سیاستهای اجویت در قبال قبرس ٬یونان و مشکالت اقتصادی تمجید کرد .وی گفت دولت اجویت دریافته
است که مشکالت اقتصادی وخیمتراز آن است که تصور میکرده است وبرداشت جامعه بینالملل از ترکیه
به خاطر مشکالت مربوط به قبرس و یونان ٬حل مشکالت اقتصادی و امنیتی این کشور را پیچیدهتر کرده
است .بخش اعظم گفتگو در آنکارا به تمایل ترکیه به دریافت کمک اقتصادی متمرکز بود تا بافت اجتماعی
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دمکراتیک بتواند در برابر اقدامات توأم با صرفهجویی مقاومت نماید.
3ـ آمریکا با ترکیه احساس همدردی نموده و اظهار داشت که میل دارد ترکیه را در حل مشکالت
یاری دهد و گرایش آن را نیز به سوی غرب حفظ کند .در همان حال٬توافق ترکیه و صندوق بینالمللی پول
و دیگر اعتبار دهندگان مهم خارجی ضرورت بسیار دارد .نیمتس یادآور شد که اولین سفر وی به آنکارا
مصادف بود با سفر جلود ٬نخستوزیر لیبی به این کشور .اجویت از لیبی خواستار حمایت اقتصادی شده
بود و با وجود آشکار نشدن پاسخ لیبی ٬اجویت ظاهرًا از سفر جلود خوشحال به نظر میرسید.
4ـ مشاور ایرانی گفت که اجویت کًال با کشورهای بیطرف مراوده دارد و تا حدودی جذب قذافی رهبر
لیبی شده است .وی گفت بسیاری از مقامات ترک میل دارند که این کشور با شوروی به توافق بیشتری
دست یابد.
5ـ با در نظر گرفتن شرایط باال٬نیمتس پیشنهاد کرد که بهتر است ایران و دیگر کشورهایی که میل
دارندگرایش غربی ترکیه حفظ شود ٬با مقامات ترکیه پیرامون نگرانیهایشان اظهار همدردی بنمایند.
6ـ اردالن در پاسخ گفت از جنگ جهانی دوم ٬ایران رسمًا با هم پیمان سنتو یعنی ترکیه ٬روابط
حسنهای برقرار کرده است .در واقع انزوای ترکیه و ناسیونالیزم درونگرای آن و تاریخ عثمانی و رقابت
پارسی سبب شده است که بین دو کشور فاصله ایجاد شود .
7ـ اردالن چندین بار موضوع صحبت را عوض کرد و به ”مسائل مهم مورد نگرانی ایران“ اشاره نمود.
وی این مسائل را تحت عنوان شاخ آفریقا ٬و بنبست حاضر در مذاـکرات مصر و اسرائیل توصیف نمود.
وی گفت ادامه وخامت موضع غرب در شاخ آفریقا ٬سرانجام بر تصور سعودیها از غرب تأثیر خواهد
ـگذارد و منجر به ارزیابیهای دوبارهای خواهد شد که در نتیجه آن ضربات سنگینی به مواضع اقتصادی
غرب ٬وارد خواهد آمد .وی گفت ترس از آن دارد که شکست ابتکار صلح سادات منجر به تندروی در
خلیج و خاورمیانه شده و خساراتی را به ایران و آمریکا وارد سازد.
8ـ در این لحظه نیمتس گفت پس از جنگ جهانی ٬ترکیه یکی از همسایگان آرام ٬با ثبات و دارای
ـگرایش غربی ایران بوده است .هر دو گفتند که این روند باید ادامه یابد.
9ـ اظهار نظر :نیمتس هنگام اقامت در آنکارا از مقامات بلند پایه ترکیه سؤال کرد که آیا با وجود
مشکالت جاری ترکیه آنها هرگز به فکر افتادهاند که از همسایگان دوست خود چون ایران و عربستان
سعودی خواستار کمک شوند؟ در صورتی که مخاطبین بتوانند در این زمینه اظهار نظر بنمایند ٬موجبات
ـکریستوفر
امتنان این وزارتخانه فراهم خواهد گردید.
سند شماره )(5
طبقهبندی :خیلی محرمانه
تاریخ 15 :اسفند ماه  1356ـ  6مارس 1978
به :وزارت امور خارجه در واشنگتن دی .سی .ـ فوری
از :سفارت آمریکا در آنکارا
رونوشت :سفارت آمریکا در تهران
موضوع :ترکیه خواستار تمدید مهلت بازپرداخت نفتی خود شده است
خالصه :دبیر کل وزارت امور خارجه ترکیه در بخش امور اقتصادی دوجانبه ٬بهیک هزار ٬به مشاور
اقتصادی گفت که ترکیه از شوروی و ایران خواسته است که مهلت بازپرداختهای نفتی این کشور را تمدید
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نمایند ٬و همچنین از لیبی خواستارخرید نفت بیشتر شده است .هزار معتقد است که شوروی نفت خود را به
طور نسیه در اختیار ترکیه قرار خواهد داد ٬ولی ایران این کار را نخواهد کرد .لیبی قادر نیست نفت بیشتری
به ترکیه بدهد ٬ولی اظهار داشته است که مایل است پیرامون مسائل اقتصادی دیگر از جمله تمدید مهلت
بازپرداخت نفتی به مذاـکره بنشیند .گرچه توافق با عراق در زمینه بازپرداختهای نفتی به نتیجه نرسیده
است ٬منابع جدید حاضر نیستند به جای عراق به این کشور نفت ارسال دارند ٬ولی خواهند توانست
مصرف روزافزون را تأمین نمایند .در تالشی برای تمدید مهلت بازپرداخت ٬ترکها سعی دارند در مدیریت
قروض خود انعطافپذیری خاصی را پدید آورند .سفارت پیشنهاد میکند که شاید بهتر بـاشد دولت
آمریکا با استفاده از نفوذ خود در ایران ٬از این کشور بخواهد که مهلت بازپرداخت نفتی ترکیه را تمدید
نماید) .پایان خالصه(
1ـ در تاریخ  10اسفندماه مشاوراقتصادی با بهیک هزار دبیر کل اموراقتصادی دوجانبه وزارت امور
خارجه ترکیه مالقات نمود تا پیرامون جنبههای اقتصادی سفر جلود نخست وزیر لیبی به آنکارا گفتگو
نماید .هزار اطالعات تلگرام مرجع را تأیید نمود .پس از آن بحث پیرامون واردات نفتی ترکیه متمرکز
ـگردید .هزار گفت که ترکیه در نظردارد از شوروی و ایران نفت خریداری نماید و نفت دریافتی خود از لیبی
را افزایش دهد و در عین حال خواستار تمدید مهلت بازپرداخت نفتی خود در رابطه با این سه کشور و
عراق است.
2ـ برای محو کمبودهای مزمن خود ٬از مدتها پیش ترکیه میل داشته است که از شـوروی نـفت
خریداری نماید؛ چون از نظر جغرافیایی یک منبع مناسب است .در مذاـکرات تجاری اوت و دسامبر گذشته
ترکیه از شوروی خواست که به این کشور نفت بفروشد ٬لیکن شوروی تقاضای آن را رد کرده بود .ولی بنا
به گفته هزار ٬شوروی در ماه اوت اعالم کرده بود که در سال  1980قادر خواهد بود به ترکیه نفت بفروشد.
هزار گزارشی را که در نشریه 10اسفند ماه روزنامه طرفدار دولت به نام ملیت ٬مبنی بر ورود هیئت تجاری
شوروی به آنکارا در اواسط مارس برای فروش نفت نسیه توسط شوروی به ترکیه چاپ شده بود تأیید
ـکرد .وی گفت دولت ترکیه مایل است که این معامله بر اساس تهاتری صورت گیرد .وقتی گفتیم که شوروی
خود باکمبود نفت رو به روست ٬هزار به مقالهای در نیوزویک در رد این ادعا اشاره کرد ٬لیکن اعتراف نمود
ـکه طبق اظهار جلود ٬شوروی ساالنه  6میلیون تن نفت از لیبی خریداری میکند.
3ـ هزار به ما گفت که دولت ترکیه میل دارد سالی یک میلیون تن نفت ازایران خریداری کند .وی گفت
با ایرانیها در این زمینه تماس حاصل شده ٬لیکن به نظر وی این مذاـکرات نیز به خاطر شرایط بازپرداخت
مانند گذشته شکست خواهد خورد؛ چون دولت ترکیه میل دارد به صورت نسیه از ایران خرید نماید .شاه
همیشه خواستار بازپرداخت به صورت نقد بوده است.
4ـ هزار در مذاـکرات اخیر بین جلود و نخست وزیر اجویت )تلگرام مرجع( حضور داشت .وی گفت
ترکیه از جلود خواسته است که عالوه بر  3میلیون تن نفتی که ساالنه به ترکیه میفروشد ٬ساالنه  6تا 7
میلیون تن نفت اضافی نیز در اختیار این کشور قرار دهد .ترکیه امیدوار بود که حداقل  3میلیون تن نفت
اضافی از طریق لیبی به دست آورد ٬لیکن جلود به آنها گفته بود که به خاطر تعهدات دیگر لیبی این کار
عملی نخواهد بود .ولی جلود توافق کرد که پیرامون تمدید مهلت بازپرداخت نفتی ترکیه ٬صدور اعتبار
دراز مدت برای ترکیه و خرید موارد کشاورزی ترکیه حتی بیش از نیاز لیبی را مورد بحث قرار دهد .هزار
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ـگفت امکان دارد که لیبی از گندم ترکیه به عنوان ”ـکمک خارجی“ استفاده کند .طبق اظهارات هزار٬اجویت
از وزارت امور خارجه ترکیه خواهدخواست که دراواخر ماه جاری در این مذاـکرات که در سطوح فنی بین
ترکیه و لیبی انجام خواهد گرفت به توافق دست یابد .باطرح این سؤال که آیا ممکن است این توافقها طبق
بیانیه جلود در هنگام بازدیداجویت ازلیبی امضاء شود یا خیر ٬هزار گفت وی انتظاردارد که این کارقبل از
آن انجام گیرد.
5ـ هزار اعتراف کرد که در زمینه تهدید مهلت بازپرداخت ترکیه و عراق به توافق نرسیدهاند و میزان این
بازپرداختها حدوداً معادل  300میلیون دالر میباشد .معذالک وی گفت که دولت ترکیه در نظر ندارد از
منابع جدید به جای عراق نفت خریداری نماید :ولی وجود منابع جدید برای تأمین نفت وارداتی 17
میلیون تنی سال  1978ضروری است؛ در حالی که میزان واردات نفتی ترکیه در سال  1977معادل 15
میلیون تن بود.
6ـ اظهار نظر :دولت اجویت در تالش برای تمدید مهلت بازپرداخت خود میباشد تا بتوانـد در
مشکالت مربوط به قروض خود نوعی انعطافپذیری را پدید آورد .قروض کوتاه مدت ترکیه که باید در
سال  1978بازپرداخت گردد ٬حدود 3ـ 2میلیارد دالر میباشد .متأسفانه هزینه تأمین تمدید مـهلت
بازپرداخت نفتی ٬افزایش وابستگی این کشور به نفت شوروی و دیگر اقمار آن میباشد ٬که برای هم
پیمانان غربی ترکیه موجبات نگرانی بسیاری را فراهم آورده است .توافق بین شوروی و ترکیه در مورد
خرید نفت به چند دلیل تحقق نخواهد یافت .ما میدانیم که شوروی در رابطه با تعهدات صادراتی خود با
ـکمبود نفت روبهروست؛ و میدانیم که ترکیه از کشیده شدن به زیر سلطه همسایه شمالی خود میترسد .ولی
معلوم نیست که شورویها تا چه حد حاضرند منابع نادر نفتی را فدای امتیازات سیاسی در ترکیه بنمایند.
7ـاقدام مقتضی :دولت آمریکا ممکن است با استفاده از نفوذ خود درایران بخواهد که این کشور عالوه
بر ارسال نفت بیشتر مهلت بازپرداختهای نفتی ترکیه را نیز تمدید نماید .این امر سبب از بین رفتن و یا
محدود شدن نفوذ شوروی در ترکیه و تخفیف بحران مالی در ترکیه خواهد شد.
8ـ پیام باال قبل از دریافت مرجع ب تهیه شده بود .سفارت میل دارد امکان ارسال نفت توسط ایران به
ترکیه بر اساس تمدید مهلت بازپرداخت در رابطه با گفتگو مشاور نیمتس و مشاور سیاسی ایران ٬اردالن و
اسپیرز
تقاضای وزارتخانه پیرامون اظهارنظر در رابطه با پاراـگراف  9مرجع ب مطرح نماید.
سند شماره )(6

طبقهبندی :محرمانه
تاریخ 16 :اسفند 1356ـ 7مارس 1978
به :وزارت امور خارجه در واشنگتن دی .سی .ـ
از :سفارت آمریکا در تهران
موضوع :روابط اقتصادی ایران و ترکیه
خالصه :روابط دو جانبه اقتصادی بین ایران و ترکیه هنوز هم با مانعی چون اختالف موجود پیرامون
دریافت مالیات توسط ترکیه از کامیونهای ترانزیت حامل عالمت تی .آی .آر روبرو میباشد .حتی اـگر این
مانع نیز از میان برداشته شود ٬منابع دولت ایران معتقدند که ایران  1/2میلیارد دالر اعتبار سال  1975را در
اختیار ترکیه قرار نخواهد داد .تحلیل موجود مرجع الف و مراجع پیشین از قبیل غرور و عصیان دو جانبه
استوار بر عوامل فرهنگی و تاریخی هنوز هم مصداق مییابد) .پایان خالصه(
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1ـ اولین و تنها اجالس کمیته مشترک وزیران ترکیه و ایران پیرامون همکاریهای اقتصادی و فنی در
آنکارا در اـکتبر سال  1975برگزار گردید .این گردهمایی منجر به امضای یک پروتکل اقتصادی دو جانبه
ـگردید که طی آن ایران ملزم به صدور  1/2میلیارد دالر اعتبار به ترکیه میگردد تا نیمی از آن در عمران
تأسیسات ترابری ترکیه به کار برود .وضع مالیات غیرمنتظره از طرف ترکیه در قبال کامیونهای حامل
عالمت تی.آی.آر .در ژانویه  1976سبب شد که کامیونهای ایرانی مجبور شدند در ازای هر تن کیلومتر
 40قروش مالیات به ترکیه بپردازند چون در این زمینه قرار دارد دو جانبهای امضاء نشده بود .ایران که
طبق قرارداد دو جانبه قبلی حدود  9قروش مالیات میپرداخت از ترکیه میخواهد که با همسایه خوب
خود گرچه حاضر نیست اعتبار مهمی به این کشور بدهد ٬بهتر ازاینها رفتار نماید .در همین حال شرکتهای
حمل و نقل ایرانی نیز یا با شرکتهای خارجی دیگر شریک شدهاند تا بیش از  25قروش مالیات نپردازند و
یا طبق گزارش سفیر به صورت یک شرکت جداـگانه در ازای هر کامیون  19تا  20تنی حدود  2600تا
 2700مارک آلمانی میپردازند .طبق اظهارات منابع ایرانی ٬به ایرانیها اذیت و آزار میشود و در ترکیه از
دریافت ریال ایرانی به عنوان مالیات کامیونها ممانعت بهعملمیآید و از کامیونهای ایرانی که وارد ترکیه
میشوند خواسته میشود که مالیات خود را به دالر یا ارزهای معتبر دیگر بپردازند .عالوه بر این گفته
میشود که ترکیه از بازنگهداشتن گمرک مرزی ترکیه به طور شبانهروزی امتناع میورزد ٬در حالی که
ایران گمرک خود را بیست و چهار ساعته بازنگهداشته است و همین امر از جانب ترکیه سبب شده است که
صف طویلی از کامیونداران در آن سوی مرز ترکیه منتظر صدور اجازه ورود معطل بمانند.
2ـ میربها دبیر کل امور اقتصادی و مالی مسئول امور بینالمللی آسیا و آفریقا در مورد روابط دو جانبه
با مقام اقتصادی در تاریخ  15اسفند ماه گفتگو کرد .وی گفت روابط از طریق سازمان همکاری و عمران
منطقهای و سنتو به خوبی در جریان است ٬لیکن روابط دوجانبه از اـکتبر  1975متوقف مانده است .او با
سفیر ترکیه به کرات مالقات میکند ولی در رابطه با بنبست اساسی ترانزیت تا به حال هیچ گونه گشایشی
پدید نیامده است .وی گفت مهمترین مانع همکاری اقتصادی یعنی مالیات ترانزیت از نظر مالی برای ایران
حائز اهمیت نیست .لیکن طرز برخورد ترکیه را در روابط بین دو کشور نشان میدهد .دولت ایران آماده
است با تشکیل اجالس دیگری در سطوح وزیران این مانع را از میان بردارد ٬لیکن سفیرترکیه طفره میرود
و به سفر ناموفق وزیران ترابری و مالی به تهران در نوامبر  1976اشاره میکند )ـگزارش مرجع الف( میربها
میگوید بنا به اعتقاد دولت ایران دو وزیر مزبور قادر هستند که یا میزان مالیات را کاهش دهند و یا
ـکشوری را از پرداخت آن معاف نمایند .به هر حال ٬برنامهای برای مذاـکرات بیشتر در نظر گرفته نشده و
میربها فکر نمیکند که پیشرفتی در این زمینه حاصل آید ٬که خود شرط اصل پیشرفت در زمینههای دیگر
اقتصادی است.
3ـ میربها به دو مسئله مربوط دیگر که باید حل شود تا اعتبار مشخص شده در پروتکل به ترکیه داده
شود اشاره کرد که عبارتند از:
الف( دولت ایران اصرار دارد که مطالعات امکانپذیری هر پروژه مندرج در پروتکل ٬قبًال تسلیم این
دولت شود.
ب( دولت ایران نیز مطابق با گزارش پیشرفت پروژهها این اعتبار را صادر خواهد کرد و به دولت ترکیه
اجازه نخواهد داد که به دلخواه خود از این اعتبار استفاده کند.
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4ـ میربها گفت که دولت ایران به اوضاع اقتصادی ترکیه که کامًال واقف است و اـگر دولت ترکیه حسن
نیت نشان دهد ٬دولت ایران نیز به پروتکل خود عمل خواهد کرد .دولت ایران فکر میکند که دولت ترکیه
میخواهد از این اعتبار در موازنه پرداختهای خود استفاده کند و نمیخواهد از آن در زمینه احداث و
پیشبرد پروژهها بهرهبرداری نماید .طبق اظهارات اظهارات میربها ٬ایران به ترکیه گفته است” :اـگر شما در
زمینه موازنه پرداخت خود به کمک احتیاج دارید )یعنی حدود  100تا  200میلیون دالر( این موضوع را
اعالم نمایید “.این به معنی آن نیست که دولت ایران آماده ارائه کمک در این زمینه است؛ ولی میل دارد
دولت ترکیه را وادار کند که اهداف مربوط به قروض خود را مشخص نماید و با این کار ایران در نظر دارد
نقش کمک دهنده را ایفا کرده باشد.
5ـ اظهار نظر پیرامون نکات خاص مطروحه در گزارش آنکارا  1657در پیام جداـگانه خـواهـد
میکلوس
آمد.
سند شماره )(7

طبقهبندی :خیلی محرمانه
تاریخ 18 :اسفند 1356ـ 9مارس 1978
به :وزارت امور خارجه در واشنگتن دی .سی .ـ فوری
از :سفارت آمریکا در تهران
موضوع :روابط ایران و ترکیه :تعویق مهلت پرداخت به ایرانیها
خالصه :به نظر ما در حال حاضرایده ارسال نفت توسط ایران به ترکیه بر اساس امتیاز و یاتعویق مهلت
پرداخت امکانپذیر نیست .این نتیجهـگیری بر چند دلیل استوار است که به تعدادی از آنها در گزارشهای
آنکارا  1722و آنکارا  1657و نیز تهران  2332اشاره شده است .ایران اصوًال میداند که برقراری روابط
بهتر با ترکیه به نفع آن کشور است و بدون شک به همین دلیل بوده است که شاه از سفیر خود در آنکارا
خواسته است که در جهت بهبود روابط تالش نماید .ولی به نظر ما حداقل در کوتاه مدت ٬شاه نسبت به
ماحصل این روابط چندان خوشبین نیست .ایران مشکل ترکیه را آنقدر بنیادین و پیچیده میداند که فکر
نمیکند با کمکهای اقتصادی لیبرال حل گردد .این کشور از آشفتگی صحنه سیاسی ترکیه و خشونت و
ناآرامی حاصل از بینظمی سیاسی نگران است و احتماًال با محدودیتهای رهبران ترکیه نیز در پاسخگویی
به تقاضای ایران ٬به طرز واقعگرایانهای برخوردار میکند ٬ولی در رابطه با کمکهای ایران خـواسـتار
دریافت امتیازاتی از سوی ترکیه نیز میباشد .به نظر ما مداخله در مسئله ارسال نفت ایران به ترکیه ثمر
نخواهد داشت و طرز تفکر طرفین را نسبت به یکدیگر چندان تغییر نخواهد داد) .پایان خالصه(
1ـ در همان حال که سفارت در نتیجه تالشهای دیپلماتهای ایرانی در آنکارا در جهت بهبود روابط بین
ایران و ترکیه ترغیب به همکاری میشود و معترف است که حسن نیت ما در اینجا ممکن است به بهبود
روابط اندکی کمک نماید ولی فکر نمیکنیم که گفتگوهای ما با دولت ایران جهت تمدید مهلت بازپرداخت
ترکیه در ازای نفت خام ایران )ـکه مداخلهها باید در سطوح باال صورت گیرد( ثمری به بار آورد .واقعیت
این است که تخفیف قیمت نفت اوپک وتمدید مهلت بازپرداخت به خاطر حساسیت ووسواس ایرانیها باید
از طریق سیاستهای مربوط بهقیمت نفت تعیین و مشخص گردد .ایرانیها در گذشته نیز میل نداشتهاند اعتبار
دراز مدت و یا میاندورهای به خریداران نفتی بدهند )ـگذشته از تخفیفهای جزئی در معامالت که آن هم
ناشی از اوضاع خاص بازاراست( مگر در موارد بسیار استثنائی چون مشکالت عمیق مربوط به موازنه
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پرداختهایی که میتواند ثبات یک کشور همسایه را به مخاطره افکند .ایران در مورد کشورهایی که از
شرکت ملی نفت ایران تمدید مهلت بازپرداخت دریافت میکنند اطالعاتی فاش نمیکند که احتماًال چهار
ـکشور )و احتماًال سودان( یعنی هند ٬سری النکا ٬پاـکستان و بنگالدش به این هدف دست یافتهاند .تنها
اطالعات دقیق موجود در رابطه با هند است ٬یعنی به محض دریافت نفت یک سوم قیمت قبًال پرداخت
میگردد و دو سوم باقیمانده در مدت  5یا  6سال با نرخ بهره ممتاز قابل بازپرداخت خواهد بود .حتی اـگر
دولت ایران متقاعد شود که باید با ترکیه نیز مانند هند و بنگالدش رفتار نماید ٬طرز عملکرد ترکیه در مورد
مالیات ترانزیت تی .آی .آر .و طرز برخورد آنها با  1/2میلیارد دالر اعتبار سال  1975طبق نظر ایرانیها و
همان گونه که در تلگرام مرجع ب مورد بحث قرار گرفته ٬دست آخر از نظر ایرانیها به ناـگزیر بن بستی را
پدید میآورد .مشکل دیگر این است که کاهش ارزش دالر از نظر شاه سبب شده است ٬که قدرت خرید
ایران بیست درصد کاهش یابد .البته در اینجا قصد نداریم سیاستهای دولت ترکیه را توجیه نماییم .ولی
میخواهیم با واقعگرایی و عینیت کافی با آن برخورد کرده باشیم.
2ـ بعضی از ایرانیها در خفا خواهند گفت که البته نظریه ترکیه درست است ٬یعنی آنـهایی کـه از
شاهراههای ترکیه استفاده میکنند ٬باید برای بازسازی آنهاهزینهای بپردازند ٬ولی ٬ایران رسمًا و در رابطه
با مذاـکرات خود با ترکیه خواستار یک امتیاز شده است .عوامل روانی وتاریخی مطروحه در مرجع الف نیز
بدون شک در تشکل نظریه ترکیه نقش داشتهاند .رفتار ایرانیها در مذاـکرات مربوط به کامیونها در چند
سال گذشته نیز احتماًال ترکیه را به این نتیجه رسانیده که ایران میخواهـد بـا تـرکیه مـانند یکـی از
خویشاوندان دور و فقیر خود برخورد نماید .ولی به نظر ما ٬این نظریه خالی از مبالغه نیست.
3ـ ولی بنا به اعتقاد ما ٬مهمترین مسئله درک ایران از تواناییهای ترکیه در انجام کار برای خود ٬ایفای
نقش نیرومند اشتراـکی آن میباشد .درست است که درمورد طرز فکر ایران درباره دولت اجویت سند
معتبری در دست نداریم ٬ولی بدون شک این کشور از ناآرامیهای اخیر زندگی سیاسی ترکیه بسیار ناراضی
و نگران بوده است .این کشور همیشه امیدوار بوده است که رهبریت ترکیه بتواند این آشوب را به نظم تبدیل
ـکرده و با مشکالت اجتماعی ٬سیاسی و اقتصادی ترکیه با قاطعیت تمامتر برخورد نماید.ایران آماده است
با رهبریتی اینچنین وارد همکاری شود ٬که در این زمینه میتوان از کمکهای سخاوتمندانه آن به بنگالدش٬
هند و مصر به عنوان مصداق بارز یاد کرد.
از نظر ایران ٬رهبریت اینگونهای خواهد توانست تصمیمات قاطعی را بگیرد و مواضع وابسته ایران و
ترکیه را در جهان واقعی به طرز واقعگرایانهتری منعکس نماید .معلوم نیست که آیا ایران فکر میکند این
رهبریت در ترکیه به وجود آمده یا خیر .به نظر ما ترکیه باید تالشهای بسیاری به خرج دهد تا طرز تفکر و
برداشت ایران تغییر نماید .این تالش عبارت است از تمایل ترکیه به ایجاد نظم داخلی و به رسمیت شناختن
ایرانی نیرومندتر و متنفذتر از ترکیه .با وجود مشکالت گذشته این برخورد به زودی تحقق نخواهد یافت.
4ـ باالخره ایران تقصیر بعضی از فجایع ترکیه را به گردن آمریکا میاندازد .به خصوص به طرز تلقی
ـکنگره از همکاری نظامی آمریکا و ترکیه تکیه میکند و معتقد است که این زخمی است که به دست
خودشان وارد شده است .به نظر ایران منافع ما در رابطه با یک ترکیه نیرومند و قابل اعتماد با عـدم
تواناییمان در حمایت از ترکیه در زمینه حیاتی آن سازگار نیست .بنابر این ٬در ایفای نقش واسطه به
منظور حل مشکالت مالی ترکیه ٬آمریکا نخواهد توانست نقش متقاعد کنندهای داشته باشد .میکلوس
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سند شماره )(8

طبقهبندی :محرمانه
تاریخ 22 :اسفند ماه 1356ـ14
از :وزارت امور خارجه در واشنگتن دی .سی .مارس 1978به :سفارت آمریکا در آنکارا ٬با اولویت
رونوشت :به سفارت تهران
موضوع :شرایط تمدید مهلت بازپرداخت نفتی
در نظر داریم در موقعیتهای مناسب با کشورهای ذیربط دوست در منطقه چون ایران ٬نشان دهیم که
همدردی با مشکالت ترکیه به نفع خود آنهاست )مرجع ـ ب( .ولی نمیخواهیم خود را درگیر روابط
دوجانبه ترکیه تاحدودی نماییم که مجبور به انجام اقدامات ویژه درزمینههایی که امکان بروز پاسخ مثبت
بعید به نظر میرسد ٬شده و یا در زمینه صادرات آمریکا امتیازاتی را از دست بدهیم .بنابر این ٬میل نداریم با
دولت ایران درباره احتمال عرضه نفت به ترکیه بر اساس تـمدید مـهلت بـازپرداخت وارد مـذاـکـره
ونس
شویم.
سند شماره )(9
طبقهبندی :خیلی محرمانه تاریخ 3 :فروردین  1357ـ  23مارس 1978
به :وزارت امور خارجه در واشنگتن دی .سی.
از :سفارت آمریکا در جده
رونوشت :سفارت آمریکا ـ ایران
موضوع :روابط ایران و ترکیه
به نظر ما سعودیها مایلند به توضیحات دولت ترکیه پیرامون مشکالت اقتصادی این کشور گوش فرا
دهند .ولی ٬سعودیها ٬که در محاصره همسایگان عربی دارای مشکالت موازنه پرداخت قرار گرفتهاند٬
میل ندارند در این زمینه به هیچ کشور دیگر و حتی مصر کمک نمایند .آنها ترجیح میدهند که از طریق
منابع مالی سعودی برای عمران و یا دیگر راههای چندجانبه چون بانک عمران اسالمی ٬صندوق عربی و
یا صندوق اوپک به پروژهها کمک نمایند .بااضافه کردن این عوامل به خونسردی دولت عربستان سعودی
نسبت به گرایشات سیاسی اجویت ٬باید گفت که امکان ارائه کمک از طرف سعودیها بسیار محدود خواهد
بود .ولی وامهای ناچیز ٬چه به طور مستقیم و چه چندجانبه ٬میتواند از حمایت سعودیها برخوردار باشد.
وایلی

سند شماره )(10
خیلی محرمانه
تاریخ 15 :فروردین 1357ـ 4آوریل 1978
به :سفارت آمریکا در آنکارا
از :وزارت خارجه در واشنگتن دی .سی.
موضوع :مالقات بین وزیر دارایی ترکیه و وزیر خزانهداری آمریکا
1ـ وزیر بلومنتان روز پنجشنبه  3فروردین ماه با مؤذن اوغلو وزیر دارایی ترکیه مالقات نمود .ورال
ـگوگساواس مدیر کل خزانهداری و سفیر اسنبل نیز در این مالقات حضور داشتند .در گروه آمریکایی
دستیار وزیر ٬برگستن و ریچارد فیشر ٬معاون ویژه وزیر شرکت داشتند.
2ـ وزیر دارایی ٬در آغاز گفت که همان روزبعدازظهر یک نامه تفاهم با صندوق بینالمللی پول امضاء
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خواهد کرد .سپس به شرح مشکالت اقتصادی ترکیه و راه حلهای دولت در برخورد با آنهاپرداخت .وی
ـگفت برنامه مربوط بمدت دو سال اجرا میشود و شامل  300میلیون دالر سنتو )حدود  360میلیون دالر(
خواهد بود .عالوه بر این ترکیه احتماًال از طریق مؤسسه ویتهوین مقادیر نامشخصی کمک مالی دریافت
خواهد کرد.دستیار وزیر یعنی برگستن گفت پاسخ مؤسسه ویتهوین سه ماه طول خواهد کشید ٬که در اینجا
وزیر دارایی ترکیه متعجب شد.
3ـ وزیر خزانهداری سؤال کرد که آیا به نظر او این روشها میتواندتغییری در وضع موجودپدید آورد.
وزیر دارایی اظهارامیدواری نمود ٬لیکن گفت مایل است از حمایت دولت آمریکا نیز برخوردار شود .وی
سپس به ذـکر نوعی عملیات ”مانند عملیات پرتغال“ در رابطه با ترکیه پرداخت و گفت که دولت باید دراین
مورد به ـکنگره رجوع کند که خالی از اشکال نیز نمیباشد.معذالک وی سؤال کرد که آیا در”موقع مناسب“
میتوان این عملیات را انجام داد؟ وی یادآور شد که ترکیه نه تنها در سال جاری بلکه در سال آتی نیز به
اینگونه کمکها نیازمند خواهد بود .وی سپس به طور غریبی از خزانهداری آمریکا خواست تابه بانکهای
بخش خصوصی برای وام دادن به ترکیه ”چراغ سبز“ نشان دهد.
4ـ وزیر بلومنتال گفت که بانکهای خصوصی خود تصمیمات مربوط به خودشان را اتخاذ مینمایند.
دولت آمریکا نمیتواند به آنها دستور دهد که در نقاط خاصی سرمایهـگذاری نمایند .عکس این موضوع
نیز صادق است یعنی نمیتواند مانع از سرمایهـگذاریهای آنها در نقاط خاصی بشود .ولی در صورتی که
بانکها بخواهند میتوانیم در مورد شرایط نظر دهیم و بانکهای خصوصی اـگر مطلع شوند که ترکیه برای
حل مشکالت خود برنامهای تهیه کرده بیشتر توجه خواهند کرد .در مورد کمک وزیر گفت که توجه ـکنگره
به مؤسسه ویتهوین و بودجه اختصاصی آی .اف .اس .معطوف شده است.
با وجود اطالع از برخورد ـکنگره نسبت به موضوع کمکها ٬وی اظهار داشت که چون ارائه اعتبار
ای.اس.اف .و یا کمک دوجانبه به تصویب ـکنگره نیازمند است ٬فکر نمیکند امکان ارائه این گونه کمکها
وجود داشتهاند.
5ـ دستیار وزیر یعنی برگستن به دقت موضوع کمک چندجانبه برای پرتغال را بررسی کرد و آن را
موردی ”بسیار غیر عادی“ خواند و یادآور شد که هدف از ادامه این اعتبار ای .اس .اف .از بین بردن عدم
توازن بازپرداخت در کوتاه مدت بوده است .وزیر بلومنتال بار دیگر تأـکید نمود که کمک چه به صورت
اعتبار ای .اس .اف باشد و چه به صورت کمک دوجانبه باید به تصویب ـکنگره برسد که کاری است بس
دشوار.
6ـ وزیر دارایی گفت که علت هواداری وی از عملیاتی مشابه ”عملیات پرتغال“ در ترکیه دالیل
سیاسی بسیار مبرهن است .وی سؤال کرد که آیا دولت آمریکا نمیتواند اعالم کند که هیچ گونه ”تحریم
اقتصادی“ علیه ترکیه وجود ندارد .بلومنتال به وزیر دارایی اطمینان داد که هیچ گونه تحریمی علیه ترکیه
به کار گرفته نشده و گمان میکند که مطرح کردن علنی موضوع ٬این فکر را در اذهان به وجود میآورد که
شاید موضوع تحریم اقتصادی علیه ترکیه تا به حال صحت داشته است ٬وی گفت سعی میکنیم در فرصتی
بایسته این مطلب را اعالم نماییم.
7ـ وزیر دارایی سپس خواستار حمایت دولت آمریکا در نهادهای بینالمللی شد ٬ولی مسئله خاصی
را عنوان ننمود ٬وزیر بلومنتال گفت ما میتوانیم وامهای اعطایی بانک بینالمللی بازسازی و توسعه را
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مورد تجدید نظر قرار دهیم و تا حدود امکان مفید واقع شویم ٬ولی نمیتوانیم یک ”چک سفید امضاء“ به
این کشور بدهیم.
8ـ وزیر دارایی پس از آن موضوع مربوط به سازمان توسعه همکاریهای اقتصادی را عنوان کرد .وزیر
بلومنتال گفت ما در اجالسیه شرکت خواهیم کرد ٬ولی طبق برداشت وی این کنسرسیوم فعالیت چندانی
ندارد .وزیر دارایی گفت این موضوع درست است لیکن دولت ترکیه امیدوار است منابع مالی مورد نیاز
پروژههای خود را از طریق این کنسرسیوم تأمین ساخته و قروض خود را نیز برنامهریزی مجدد نماید.
برگستن گفت ما با مقامات دیگر کشورها در مورد تهیه یک طرح مؤثر چند جانبه برای ترکیه تبادل
نظرهایی داشتهایم .به نظر ما خود مکانیزیم مهم نیست بلکه مؤثر بودن حائز اهمیت است .وزیر دارایی
ـگفت دولت ترکیه با تعداد دولتهای درگیر در این قرارداد دوجانبه مخالف نیست ٬ولی ترس از آن دارد که
روند حاضر زمان بسیاری را تلف کند .برگستن گفت برای حل این مسئله تالش بسیاری خواهیم کرد.
9ـ وزیر بلومنتال گفت که به نظر او بانکهای خصوصی در صورت اطالع از برنامه دولت ترکیه برای
حل مشکالت از این دولت حمایت خواهند کرد .وزیر دارایی ترکیه نیز گفت که تبادل نظرهای وی با وزیر
ونس
بلومنتال و حمایت وزیر از برنامه اقتصادی دولت ترکیه در این زمینه مؤثر واقع خواهد شد.
سند شماره )(11
طبقهبندی :سری
تاریخ 11 :آوریل 1978ـ 23فروردین 1357
موضوع :هزینه اقتصادی حضور ترکیه در قبرس
تهیه شده از سوی وزارت امور خارجه آمریکا دفتر اطالعات و پژوهشها
ترکیه برای نگهداری موقعیت ویژه خود در قبرس متحمل هزینههای گوناـگون میشود ٬بعضی از این
هزینهها مستقیم و الاقل از لحاظ امکانات بالقوه قابل اندازهـگیری است و برخی دیگر غیر مستقیم بوده و
اندازهـگیری آن عمًال غیر ممکن است .معذالک در سبک و سنگین کردن گزینشهای سیاسی ٬آنکارا )ترکیه(
عوامل مربوط به شرافت ملی و نظامی را همزمان با هزینههای اقتصادی و سودها در نظر میگیرد.
در میان هزینههای مستقیم اقالم زیر در اولویت قرار میگیرد.
ـ کمک خارجی به دولت فدرال ترک جزیره قبرس.
ـ هزینه اضافی حفظ نیروهای نظامی ترکیه در قبرس.
ـ هزینه پرسنل غیر نظامی که به وسیله ترکیه عرضه میشود.
ـ از این سه عامل فقط عامل اول به دقت معلوم شده است.
ـکمک به دولت فدرال ترک جزیره قبرس که از فوریه سال  1975اعالم شده ٬ظاهرًا به طور متوسط حدود
 45میلیون دالر در سال است هر چند دشواریهای جاری اقتصادی در ترکیه احتماًال این مبلغ را کاهش
دادهاند.
برای محاسبه هزینههای نظامی اضافی معقول به نظر میرسد که فرض کنیم ٬این هزینهها برای ترکیه
حدود  %15از نگهداری همین اندازه واحدهای نظامی در خاـک خود ترکیه تمام میشود.
این تناسب بدان معنا است که ترکها شاید سالیانه بیش از یک هزار دالر اضافه برای هر سرباز در قبرس
خرج نمیکنند .این محاسبه القاء میکند که هزینه اضافی نیروهای نظامی ترکیه در قبرس سالیانه بالغ بر
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 30میلیون دالر است.
سرانجام از اطالعات مختصری که در دست است ٬چنین به نظر میرسد که ترکها برای حفظ پرسنل
غیرنظامی خود در قبرس بیش از 5میلیون دالر در سال خرج نمیکننداین سه مقوله مخارج نشان میدهد
ـکه ترکیه سالیانه  80میلیون دالر خرج میکند .به هر صورت مخارج مستقیم به اندازه قابل مالحظهای
بیش از  50میلیون دالر ٬ولی کمتر از  100میلیون دالر است.
مخارج مستقیم
ـکمک خارجی ترکیه .حکومت ترکیه هم لیره ترک برای پشتیبانی از بودجه و هم ارز خارجی برای
دولت فدرال ترک قبرس فراهم میکند .بر طبق ارقامی که توسط قبرسیهای ترک منتشره شده کـمک
حکومت ترکیه در سال  1975مبلغ 470میلیون لیره ترک )32/5میلیون دالر( بوده است .در سال 1976
ـکمک ترکیه 459میلیون لیره ترک )28/6میلیون دالرآمریکایی( و در سال 1977این مقدار بالغ بر 451
میلیون لیره ترکی ) 25/1میلیون دالر( گشته است .این ارقام رسمی شاید مبالغ واقعی را کمتر نشان داده
است ٬زیرا بیشتراحتمال میرود که کمک ترکیه به بودجه قبرس سالیانه به  40میلیون دالر بالغ شده است.
عالوه بر این در سالهای  1975و  1967حکومت ترکیه  15میلیون دالر شکل ارز خارجی که مورد نیاز
مبرم ترکهای قبرسی بوده است فراهم کرده ٬زیرا دولت فدرال ترک قبرس از لحاظ موازنـه نـامساعد
بازرگانی و به علت نداشتن ارز خارجی از منابع دیگر در مضیقه بوده است.
در نتیجه این دشواریهای مالی حکومت ترکیه ممکن بود ٬نتوانسته باشد در جریان سال گذشته تعهدات
خود را که مبنی بر کمک دولت فدرال ترک قبرسی انجام دهد .دراواخر ماه دسامبریک منبع مخفی گزارش
داد که از  451میلیون لیره ترک که حکومت ترکیه به ترکهای قبرس در سال  1977وعده داده است ٬تنها
 170میلیون لیره ترک ) 9/4میلیون دالر( عمًال تا آن تاریخ به ترکهای قبرس پرداخت شده است.
هزینههای اضافی حفظ نیروهای نظامی ترکیه در قبرس
ترکیه حدود  30هزار نفر پرسنل نظامی در ترکیه دارد .هزینه حفظ این نیرو در زمینههای پرسنل و
تجهیزات لجستیکی و آمادگی رزمی است .بر اساس این عوامل ٬معقول به نظر میرسد که فرض کنیم که
هزینه اضافی نگهداری نیروی ترکیه در قبرس حدود  %15بیشتر از هزینه مستقر کردن چنین نیرویی در
خود سرزمین ترکیه است .این برآورد تقریبی از عوامل زیر اقتباس شده است زیرا اطالعات دقیق درباره
هزینه نگهداری نیرویی به همین اندازه در ترکیه در دست نیست:
* = لیره ترک به نرخ مبادله کنونی طبق نرخهایی که ازسوی صندوق بینالمللی پول منتشر شده تبدیل
میشود.
از آنجایی که نیروهای مسلح ترکیه دچار مازاد نیروی انسانی ناشی از برنامه خدمت نظامی همگانی
میباشد ٬نیروی  30هزار نفری ترکیه تقریبًا به طور یقین نماینده نیروی انسانی است که در هر صورت
میبایستی به خدمت نظامی فرا خوانده شود و به طور ویژه برای خدمت در قبرس احضار نشده است .از
آنجایی که  90درصد این افراد سربازان وظیفه بوده و میباشند که )حقوق پایه آنها یک دالر در ماه است(
هزینه پرسنلی بسیار نازل است :تنها افسران و درجه داران برای خدمت در قبرس مقرری فوقالعاده
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میگیرند که برای هر یک از آنها بین  8تا  16دالر در ماه است.
هزینه لجستیکی نسبتًا زیاد است ٬زیرا همه سربازان و تقریباً همه آذوقه آنها باید از سرزمین ترکیه به
قبرس با کشتی حمل شود .عالوه بر این برای حفظ یک نیروی  30هزار نفری در وضع آمادگی رزمی
هزینه بیشتری الزم است تا آنکه اـگر آنها در وضع آموزشی یا آمادگی عادی نگهدارند.
پرسنل غیرنظامی که بوسیله ترکیه را فراهم میشود
ترکیه انواع مستشاران غیر نظامی را برای دولت فدرال ترک قبرس فراهم میکند ٬که عبارت است از
مدیران و کارشناسان فنی که برای مدت زمانی در قبرس ماندهاند که مدت اقامت آنها ممکن است بین چند
روز تا چندین سال نوسان داشته باشد .درباره تعداد چنین پرسنلی اطالعات دقیقی در دست نیست؛ هر
چند ٬چند صد یاشاید چند هزار نفراز سال  1974در این برنامه شرکت داشتهاند .بعضی ازاینها بدون شک
ـکارمندان دولت ترکیه بودهاند ٬برخی دیگر به عنوان مشاور از سوی دولت فدرال ترک قبرس استخدام
شده ٬ولی حقوق آنها از سوی حکومت ترکیه پرداخت شده است .در میان این گروهها شاید بعضیترکهای
قبرسی هم وجود داشته باشد که در سرزمین اصلی ترکیه اقامت داشته و فرصت آن را یافتهاند تا به موطن
خود بازگردند.
مخارج غیر مستقیم
شاید مخارج غیر مستقیم مربوط به درگیری ترکیه در قبرس اثرات اقتصادی مؤثرتری از مخارج
مستقیم فوقالذکر داشته باشد .این مخارج غیر مستقیم شامل موارد زیر میباشد:
ـ سرمایهـگذاریهای خارجی ٬پرداختها به کارگران و عایدات توریستی که از سال  1974به علت
بالتکلیفیهای سیاسی مداوم ناشی از درگیری ترکیه در قبرس بوده است.
ـ هزینه ناشی از منع سالحهای آمریکایی و مدت زمان و انرژی که مسئله قبرس و انعکاسهای امور
خارجی از سایر مسائل فوری خارجی و داخلی داشته است.
معذالک ترکها به درگیری خود در قبرس به عنوان مقایسه هزینهها و سودها در درجه اول نگـاه
نمیکنند.
به نظر ترکها قبرس در درجه اول یک مسئله شرافت ملی و تعهد است .هنگامی که در سال  1974آنها
در قبرس مداخله کردند ٬انگیزه اقدام آنها نگرانی برای خویشاوندان ترک قبرسی خود بوده است و ناشی
از تصمیم آنها به خودداری از تسلیم در برابر تحریکات فرضی یونان و از ترس محاصره قبرس از سوی
یونانیها ٬حتی بعد از آنکه ترکیه امنیت قبرسیهای ترک را تأمین کرد و مانع آن شد که یونانیها خاـک اصلی
قبرس را به دست بگیرند ٬شرافت ملی ترکیه عمیقًا در این موضوع در میان بود .این امتیازات با خون ترکها
به دست آمد و قبرس این امکانات بالقوه را داشت که در مدت کوتاهی به عنوان یک مسئله عمده ترکیه در
صحنه رقابتهای داخلی در این کشور جلوه کند.
تهیه شده به وسیله استفان ـ ار ـ اسنو
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سند شماره )(12

طبقهبندی :خیلی محرمانه
مکان :محل اقامت سفیر کانادا ٬هنگام صرف شام زمان 10 :اردیبهشت  30 ٬1357آوریل 1978
صورت مذاـکرات شرکت کنندگان :رحیم گمرک اوغلو سفیر ترکیه در ایران کالید د .تایلور ٬دبیر اول
اختالف ترکیه و ایران پیرامون مالیات ترانزیت ترکیه
موضوع :اختالف ایران و ترکیه پیرامون مالیات ترانزیت ترکیه و در طرح ترکیه در رابطه با
سفارت جدید در تهران
در پاسخ به سؤال مربوط به دالیل واقعی بنبست موجود بین دو کشور بر سر مالیات ترانزیت ترکیه٬
سفیر گفت که به نظر وی هیچ راه حل رسمی در این زمینه وجود ندارد .وی گفت که پیرامون اولین قرارداد
در سال  1963با ایران مذاـکره کرده بود که از طریق آن ایران در مقایسه با دیگر کشورها از امتیازات
ویژهای برخوردار میشود .در طول سالهای مدید در مورد این ترانزیت با  22کشور قرارداد به امضاء
رسانده بود و به همین دلیل با آن کامًال آشناست .وی گفت در این زمینه ترکیه با پاناما شباهت بسیاردارد٬
یعنی به خاطر مواهب طبیعی با اروپا مرتبط شده است ٬ولی بعضی از کشورهای خلیج مانند عراق و ایران
میخواهند از این تأسیسات ترابری سوء استفاده کنند و حاضر نیستند در رابطه با هزاران تصادفی که رخ
میدهد ٬ترافیک سنگین ٬تعمیر و مرمت جادهها و هزینه سنگین آسفالت ٬چیزی بپردازند.
وی گفت که در رابطه باتاـکتیکهای مالیات جاده که در ژانویه  1976وضع شده٬دولت خود رابیتقصیر
نمیداند ٬ولی احساس میکند که دولت ترکیه برای رسیدن به توافق با ایران امتیازات زیادی را از دست
داده است .وی گفت به محض اعالم قوانین مالیاتی جدیدپیشنویس تعویض پروتکل مربوط به جاده را از
طریق دیپلماتیک تسلیم ایران کرده بود .تنها کاری که ایران میبایست انجام دهد ٬رسمی اعالم نمودن این
پیشنویسها بود و پس از آن میتوانست مالیات کمتری در قبال استفاده از این جاده بپردازد .وی گفت
نتیجهـگیری من مبنی براینکه ایران در مقایسه بادیگر کشورهای طرف قرارداد دولت ترکیه خواستار امتیاز
بیشتری است ٬صحت دارد .وی گفت از وزیر هوشنگ انصاری و چند مقام برجسته دیگر دولت ایران
شنیده است ٬که آنها میخواهند راههای دیگری بین ایران و اروپا به وجود آورند و وی به همه آنها پاسخ
داده بود که ترکیه به این تجارت عالقهمند نیست و اـگر آنها میخواهند کامیونهای خود را از طـریق
بلغارستان و یا از طریق دریا به عراق آورده و از آنجا به ایران برسانند ٬هیچ اشکالی از نظر ترکیه وجود
ندارد .در واقع ارقام مربوط به تناژ عبور داده شده به ایران از طریق شاهراه ترکیه را دریافت کرده است که
نشانگر  50درصد افزایش یا 112میلیون تن بیش از سال قبل از آن میباشد .بنابر این ٬این ادعا که مقدار
زیادی از کاالها از طریق راههای دیگر به ایران وارد میگردد ٬صحت ندارد .سفیر گفت ٬در حقیقت اـکثر
ـکاالهای ایران و احتماًال حدود 97ـ %95آن توسط کامیونهایی به این کشور آورده میشود ٬که از آن
ـکشورهایی هستند که با ترکیه قرارداد ترانزیت بسته و از مالیات  25قروش برای هر تن بر کیلومتر استفاده
میکنند.
راهحلی که وی یافته است و مطمئن است تحقق خواهد یافت ٬راه حلی است که نه تنها منافعی از طریق
ایران کسب نمیکند ٬بلکه با آن نیز رابطه ندارد .این راه حل عبارت است از یک شاهراه شش خطه که به
وسیله گروه کنسرسیوم اروپایی یا شرکتهای ترابری در ترکیه احداث خواهد شد .این شاهراه خواهد
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توانست در مسیر  300کیلومتر کاهش مسافت پدید آورد .هزینه احداث آن  7مـیلیارد دالر است و
قراردادهای مربوط به آن نیز مورد مذاـکره قرار گرفته است .وی گفت پس ازاحداث این شاهراه از دولتش
خواهد خواست که از کامیون عابر مقدار معینی عوارض دریافت گردد.
در رابطه با  1/2میلیارد دالراعتبار امضاء شده توسط ایران وترکیه در اـکتبر سال ٬1975سفیر گفت که
این اعتبار ”ماهیت خارجی خود را از دست داده است “.سفیر گفت که نمیداند در عدم اجرای این پروتکل
ایران چه انگیزه دیگری میتواند داشته باشد.
سفارت جدید پیشنهادی ترکیه در ایران
سفیر پس از گفتگو پیرامون این مذاـکرات بیثمر در مورد مالیات ترانزیت و نیز احتماًال برای مشخص
ـکردن نحوه معامله در ایران به تاریخچه تالش خود در تعویض محل سفارت ترکیه و انتقال آن به بخش
مرکزی شهستان پهلوی اشاره کرد) .دولت ایران در نظردارد شمالیترین نقطه شهر تهران را به صورت یک
منطقه مرکزی در آورد ٬که عالوه بر وزارتخانهها و آژانسهای مهم نمایندگیهای دیپلماتیک نیز در آنجا
سکنی خواهند گزید .احداث شهستان پهلوی هم اـکنون آغاز شده است( .وی گفت که اولین نمایندگی
مستقر در تهران ٬سفارت ترکیه بود که به شهرداری مراجعه کرده است تا محل آن در این منطقه تعیین شود و
زمینه خرید زمین الزم نیز فراهم آید) .دولت ایران موافقت کرده است که سفارت کنونی ترکیه در خیابان
فردوسی راخریداری کرده و به صورت موزه و پارک درآورد (.در زمان شهردار نیکپی ٬وی قطعه زمینی
به دست آورده بود و پس از تکمیل نقشه برداری آن در نظر داشت دور آن را دیوار بکشد و دو باغبان را به
طور تمام وقت در آنجا بکار بگمارد تا قبل از احداث ساختمان سفارت مناظر اطراف آن دلپسند شده
باشد .در طول مالقات رئیس جمهور ترکیه با شاه ٬او این موضوع را با وی در میان گذاشته و حدود 30
میلیون لیره از طرف دولت ترکیه دریافت داشته بود که طبق گفته سفیر در دولت ترکیه این مقدار پول به
آسانی استخراج نمیشود.
پس از برکناری شهردار نیکپی در سال  1977و روی کار آمدن شهردار شهرستانی ٬او با شهردار
جدید مالقات کرد تا کار خود را در مورد سفارت ادامه دهد .ولی شهردار جدید و کارمندان وی نتوانستند
پروندههای مربوط به فروش زمین به سفارت ترکیه و انتقال آن را به شهستان پهلوی پیدا کنند .سفیر این
موضوع را در وزارت امور خارجه مطرح کرد و از وی خواسته شد که مختصراً و کتباً مطلب را گزارش کند.
پس از آن دو یادداشت دیگر نیز ارسال داشته است ٬ولی هنوز از وزارت امور خارجه در این زمینه چیزی
نشنیده است .وی پس از آن گفت” :اـکنون من به آنکارا چه جوابی بدهم؟ آیا به آنها بگویم که با یک عده
احمق طرف شدهام؟ چطور ممکن است که موضوعی بین سران دولت تا این حد مورد بحث و تبادل نظر
قرار گیرد و ناـگهان همه جزئیات آن از بین برود؟“
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سند شماره )(13
طبقهبندی :محرمانه
تاریخ 1 :تیرماه  1357ـ  22ژوئن 1978
به :سفارت آمریکا در آنکارا با اولویت
از :وزارت امور خارجه در واشنگتن دی .سی.
رونوشت :سفارت آمریکا در تهران
موضوع :مالقات نخست وزیر اجویت و وزیر خزانهداری آمریکا ٬بلومنتال
1ـ نخست وزیر اجویت در تاریخ  15خرداد با وزیر خزانهداری بلومنتال مالقات کرد .طرف ترک
مالقات ٬وزیر خارجه آـگان ٬وزیر دفاع السیک ٬وزیر خزانه داری ژنرال کوکساواس ٬و سفیر اسنبل شرکت
داشتند .در بخش آمریکایی مالقات معاون وزیر خزانهداری سولومون ٬سفیر اسپایرز ٬دستیار ویژه وزیر
فیشر و بلیک مقام رابط خزانهداری در ترکیه حضور داشتند.
2ـ نخست وزیر با نگرشی کلی به اوضاع اقتصادی ترکیه بحث را آغازنمود.وی گفت که ترکیه در حال
ـگذار از یکی از وخیمترین بحرانهای اقتصادی تاریخ خود میباشد و به نظر وی بحران به اوج خود رسیده
است .وی این بحران را ناشی از چند عامل خارجی و داخلی دانست .در بخش داخلی ٬عدم مدیریت
صحیح اقتصادی نقش مهمی را به عهده دارد و در بخش خارجی عواملی چون افزایش قیمت نفت ٬تورم
جهانی و عقب افتادگی اقتصادی و ”تاثیرات جنبی“ تحریم تسلیحاتی نیز تأثیر بسزایی داشتهاند.
3ـ نخست وزیر تالش دولت خود را در حل این بحران ٬افزایش پسانداز و انتقال آنها به بخشهای
مولدترتوصیف کرد .وی گفت در نتیجه این تالشها اعتماد جامعه بینالملل به ترکیه بیشتر میشود و در این
رابطه به نقش مهم قرارداد صندوق بینالمللی اشاره کرد.
4ـ نخست وزیر به تفصیل به شرح امکانات اقتصادی ترکیه پرداخت و از دورنمای صنعتی ٬جامعه باز٬
منابع طبیعی ”معقول“ و جهانگردی صحبت کرد .وی گفت که دولتش در نظر دارد از این امکانات به
سرعت استفاده کند.این امر نیز دوباره سازماندهی اقتصاد را در صادرات و حذف مشکالت در برمیگیرد.
وی از تأـکید دولت ترکیه بر ایجاد صنایع جایگزینکننده واردات که به نظر وی در بسیاری موارد ”همان
ادامه دهنده سیاست وارداتی است“ انتقاد کرد.
5ـ با پرداختن به اقدامات اجرایی مورد نظر دولت ٬نخست وزیر از اصالح قوانین مالیاتی گسترده٬
ـگفتگو با بزرگترین اتحادیه کارگری ترکیه در مورد ”یک قـرارداد اجـتماعی“ و فـعالسازی دوبـاره
ـکنسرسیوم سازمان همکاری و عمران اقتصادی یاد کرد .نخست وزیر گفت مقادیر هنگفتی از اعتبارهای
تضمین نشده هنوز به صورت یک مشکل عظیم باقی مانده و او امیدوار است که اعضای کنسرسیوم
سازمان همکاری و عمران اقتصادی بتوانند در این زمینه مثمرثمر واقع شوند و در رابطه با حل این مشکل
از یک ”نهاد مالی“ تحتالحمایه خزانهداری آمریکا یاد کرد.
6ـ نخستوزیر گفت که مذاـکرات با بانکهای خصوصی ادامه دارد و نسبت به نتایج آنها خوشبین
است .وی از وام احتمالی  500میلیون دالری اروپا به عنوان حداقل نیاز برای اعاده تولید یاد کرد و گفت که
امیدوار است وزارت خزانهداری آمریکا بانکهای آمریکایی را به دادن وام در این جهت تشویق نماید .وی
ـگفت ٬بانک مرکزی ترکیه در رابطه با گرفتن وام با بانک بینالمللی تماس گرفته است و بانک فدرال آمریکا
نیزمیتواند در این زمینه نقش خطیری را به عهده گیرد.وی از خزانه داری خواستار کمک در زمینه دوباره
فعال شدن بانک صادرات و واردات در ترکیه شد .این گونه اقدامات میتواند ترکیه را در حل مشکالت
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مربوط به ارز خارجی یاری دهد.
7ـ وزیر بلومنتال گفت آمریکا از اینکه ترکیه ٬با صندوق بینالمللی پول به توافق رسیده بسیارخشنود
است و به نظروی همین توافق کلید تمام کمکهای مالی دیگراست.وی پس از آن از نخست وزیرپرسید که
دستیابی به اهداف صندوق بینالمللی پول تا چه حد مشکل است .نخست وزیراجویت پاسخ داد که ترکیه
قبًال نیز نشان داده است که قدرت صرفهجویی و ”ـکانالیزه کردن“ اعتبار را دارد .به نظر وی مهمترین اقدام
افزایش ارز خارجی ترکیه در جهت از بین بردن مشکالت واردات میباشد.
8ـ وزیر بلومنتال یادآور شد که گویا نخست وزیراجویت از طرز برخورد بانکداران نیویورک در رابطه
با کمک به ترکیه خوشحال است .معاون وزیرکوکساواس گفت که بانکهای مـهم در مـدت کـوتاهی
پیشنهادات خود را مطرح خواهند کرد .معاون وزیر سولومون سؤال کرد که آیا ترکیه از دولتهای اروپایی
نیز درخواست کمک کرده است .نخست وزیر گفت که آلمان غربی واتریش پیشنهاد کمک کرده و صندوق
بازسازی و عمران بینالمللی نیز قرار است به ترکیه وامی بدهد.
9ـ وزیر بلومنتال گفت که آمریکا تا جایی که بتواند کمک خواهد کرد و قرارداد صندوق بینالمللی پول
و اجزای آن نیز از اهمیت بسیار برخوردار است ٬چون کارهای دیگر را امکانپذیر ساخته است .نخست
وزیر گفت که صادرات ترکیه در آوریل و می سال جاری افزایش یافته و پولهای ارسالی کارگران ترکیه از
خارج نیز رو به افزایش است .وی گفت که دولتش در نظر دارد کارگران صاحب ارزهای خارجی را به
سرمایهـگذاری در ترکیه تشویق نماید .وزیر بلومنتال گفت در حالی که بخش اعظم پولهای کارگران از
آلمان غربی میرسد ٬تسریع فعالیت اقتصادی در این کشور به ترکیه کمک خواهد کرد و نخست وزیر نیز با
این عقیده ابراز توافق نمود.
10ـ معاون وزیر سولومون در مورد مشکالت مربوط به اجرای قرارداد صندوق بینالمللی پول سؤال
ـکرد .نخستوزیر گفت مردم از زمان به قدرت رسیدن دولت تأثیر افزایش قیمتها را احساس کرده و قبول
دارند که تقصیرپیدایش تورم متوجه دولت وی نیست .وی گفت که بنا به عقیده وی مردم در بقیه طول سال
این وضع را خواهند پذیرفت ٬ولی الزم است که وضع بهبود بیشتری پیدا کند .وی باز دیگراقدامات مورد
نظر دولت خود را گوشزد کرد و گفت که باید موانع موجود بر سر راه صادرات از بین برود .وی گفت که
دولتش از حمایت ”اـکثریت“ برخوردار است و با مردم رابطه خوبی برقرار کرده.
11ـ معاون وزیر سولومون از نخست وزیر سؤال کرد که دولت وی برای بازسازی میانمدت و
درازمدت اقتصادی چه برنامههایی دارد .نخست وزیر پاسخ داد که این بازسازی از طریق گسـترش
صادرات صورت خواهد گرفت تا ترکیه بتواند از موقعیت جغرافیایی خود که همانا نزدیکی به بـازار
خاورمیانه است ٬بهرهبرداری نماید .بخش خصوصی نیزمیتواند نقش مهمی راایفا کند و دولت وی نیز در
رابطه با همکاری بخشهای خصوصی خارجی ”دچار عقده“ نیست .وزیر بلومنتال سؤال کرد که کدامیک
از صادرات خاص ترکیه میتواند به بازار خاورمیانهراه یابد .نخست وزیر پاسخ داد که صنایع فوالد و
ذوب آهن ٬صنایع ساختمانی و الکترونیک مهمترین صادرات این کشور میباشند.وی گفت ترکیه میتواند
از همکاری در زمینه تولید تجهیزات نظامی نیز سودمند گردد .وی در همین زمینه با وزیر دفاع آمریکا٬
براون گفتگو کرده بود.
12ـ وزیر بلومنتال در مورد برنامههای دولت ترکیه در برخورد با تورم سؤال کرد .نخست وزیر گفت
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ـکه شرح این برنامه مشکل است و بستگی به ”توازن عرضه و تقاضا“ در منطقه دارد .ارز خارجی بیشتر
اوضاع را آرامتر خواهد کرد و اجازه خواهد داد که واردات ضروری در زمینه تولید تأمین شود .وی گفت
میزان تورم در سال گذشته حدود  50درصد بوده و او امیدوار نیست که ”نتایج بسیار مثبتی“ در سال
جاری پدید آید.
13ـ وزیر بلومنتال در مورد بررسی صندوق بینالمللی پول از عملکرد ترکیه سؤال کرد .نخست وزیر
ـگفت که صندوق بینالمللی پول اوضاع را زیر نظر خواهد گرفت و معاون وزیر کوکساواس گفت که
نمایندگان مالی در آخر سال جاری بررسیهای جدیدی را به عمل خواهند آورد .معاون وزیر سولومون
ـگفت که در بسیاری موارد صندوق بینالمللی پول با تأخیر عمل میکند .نخست وزیر توافق کرد و گفت
دولت پیشین حدودًا یک سال را تلف کرده بود.
14ـ وزیر بلومنتال به عنوان حسن ختام گفت آمریکا هر کاری خواهد کرد .تا بتواند به ترکیه کمک
ـکند .ما اوضاع را از نزدیک زیر نظر داشته و امیدواریم بانکهای خصوصی نیز بتوانند کمک کنند .وزیر
خارجه آـکان سؤال کرد که آیا آمریکانمیتواند از ایران و ـکویت بخواهد که کمکهای مالی در اختیار ترکیه
قرار دهند .وزیر بلومنتال گفت که این کشورها خودشان در این رابطه تصمیم میگیرند .نخست وزیر
اجویت گفت وزیر دارایی ترکیه با وزیران دارایی ـکویت و عربستان تماس گرفته و تالشهای آمریکا در این
زمینه مفید واقع نخواهد شد .وزیر بلومنتال گفت اـگر ـکویت و عربستان سعودی کمک مالی به ترکیه
میدادند ما مشکلی نداشتیم .ولی در هر حال این کشورهاخودشان بایدتصمیم بگیرند .اـگر این کشورها از
ونس
ما نظرنخواهی کنند ٬ما به آنها جواب مثبت خواهیم داد.
سند شماره )(14
طبقهبندی :محرمانه
تاریخ 15 :تیر ماه 1357ـ  6ژوئیه 1978
به :وزارت امور خارجه در واشنگتن دی .سی .ـ فوری
از :سفارت آمریکا در تهران
موضوع :قرارداد تجاری جدید ایران و ترکیه
1ـ نمایندگان ایران و ترکیه در اینجا به خاطر انعقاد قرارداد تجاری جدید و مهم بین دو کشور که طی
آن ایران به مدت یکسال حدود یک میلیون تن نفت خام و نیممیلیون تن نفت سوختی در ازای محصوالت
ـکشاورزی و مقداری محصوالت صنعتی )شیشه و سیمان( به ترکیه خواهد داد ٬جشن گرفتهاند .این قرار
داد در مطبوعات انگلیسی زبان  5ژوئیه تهران گزارش شده که وزیر امور اقتصادی ترکیه حکمت ستین و
وزیر امور اقتصادی و دارایی ایران یگانه آن را امضاء کردهاند.
2ـ معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی به مقام سفارت گفت قرارداد مزبور یک قرارداد تهاتری نیست.
وی گفت دولت ایران در مورد کمیت ٬تاریخ تحویل و قیمت محصوالت ترکیه که به ایران صادر خواهد شد
باید به توافق برسد .در همان حال نمایندگان ترکیه نیز باید پیرامون تاریخ ارسال و جزئیات نفت خام
)نسبت اختالط نفت سنگین و سبک( و سوخت ایرانی مذاـکره نمایند .قیمت نفت خام همان قیمت تعیین
شده توسط اوپک خواهد بود لیکن قدری ”هزینه مالی“ در اختیار ترکیه قرار داده خواهد شد )به صورت
تخفیف جزئی( .ارزش کل این قرارداد حدود 150ـ 140میلیون دالر است و باید در مدت یک سال کامًال
ناس
به اجرا درآید.
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سند شماره )(15
طبقهبندی :محرمانه
تاریخ 22 :تیرماه 1357ـ 13ژوئیه 1978
به :وزارت امور خارجه در واشنگتن دی .سی.
از :سفارت آمریکا در آنکارا
موضوع :پیشرفت مذاـکرات ترکیه و عرضه کنندگان نفتی
خالصه :ترکیه در تالش است تا با انعقاد قراردادهای پرداخت دوجانبه ٬تداوم واردات نفتی خود را
تضمین نماید .ایران توافق کرده است که در رابطه با نفت خام و نفت سوختی ایرانی به ترکیه اعتبار دهد ٬و
صادرات ترکیه را نیز بپذیرد .ترکیه با یک هیئت نمایندگی عراقی در حال مذاـکره است و امیدوار است
بتواند حدود نیمی از قروض نفتی خود به عراق را از طریق صادرات خود بپردازد) .پایان خالصه(
1ـ پس از امضای یک قرارداد پنجساله دو جانبه تجاری و اعتباری با لیبی در ماه می و قرارداد سه
ساله تجارت تهاتری با شوروی در ماه ژوئن ٬ترکیه جهت تضمین ادامه واردات نفتی خود به دو کشور نفتی
دیگر روی آورده است .ایران در تاریخ  13تیرماه توافق کرد که در سال آتی صدور  1/5میلیون تن نفت
خام و نفت سوختی خود به ترکیه را از نظر منابع مالی تضمین نماید و مقادیر نامشخصی از صادرات ترکیه
را نیز بپذیرد .در تاریخ  19تیر ماه ترکیه مذاـکرات خود را با یک هیئت عراقی به این امید که بتواند حدود
نیمی از بدهیهای نفتی ترکیه را در دو سال آتی از طریق صدور کاالهای ترکیه و تأمین منابع مالی باقیمانده
بپردازد ٬آغاز نمود .ترکیه میخواهد عراق را که مهمترین تأمین کننده نفتی آن کشور است متقاعد سازد که
صادرات نفتی به ترکیه را که آغاز سال  1978متوقف شده بود ٬از سر بگیرد.
2ـ یک هیئت ترکیهای به سرپرستی ستین وزیر کشور ترکیه در تاریخ  13تیرماه در تهران سه قرار
اقتصادی را امضاء نمود .طبق این قراردادها ایران عالوه بر فروش نفت به ترکیه ٬اعتبار الزم را جهت
صادرات ترکیه به ایران ٬و همکاری نزدیکتر دوجانبه اقتصادی دو کشور نیز افزایش خواهد یافت.
3ـ طبق قرارداد عرضه نفت منعقد بین پاالیشگاه دولتی ترکیه )ایرپاس( و شرکت ملی نفت ایران ٬ایران
تصمیم گرفته است در  12ماه آینده یک میلیون تن نفتخام و  500/000تن سوخت نفتی به ایرپاس یعنی
بزرگترین پاالیشگاه نفتی ترکیه بفروشد .در این قرارداد کیفیت نفت ایران و مقررات حمل و نقل نـیز
مشخص شده است .نفت به قیمت تعیین شده توسط اوپک خریداری خواهد شد.
4ـ بر اساس یک قرارداد اعتباری ٬وزارت دارایی ایران و مدیر کل همکاریهای فنی صنعتی به بانک
مرکزی ترکیه اعتباری معادل تمام هزینه خرید نفتی ترکیه از ایران خواهد داد .طبق این قرارداد بانک
مرکزی ترکیه موظف خواهد بود ٬چهارده ماه پس از دریافت هر محموله نفتی هزینه کامل و بهره مورد نظر
هر محموله را بپردازد .نرخ بهره ساالنه  6درصد خواهد بود.
5ـ چهارچوب قرار داد بین دولت ترکیه و ایران خواستار صدور کاالهای ترکیه به ایران و همکاری
اقتصادی دوجانبه شده است .ترکیه امیدوار است که با صدور ساالنه سیمان ٬شیشه ٬گندم ٬جو و مرکبات٬
ـگوشت و گوسفند زنده به ایران حدود  100میلیون دالر عاید خود سازد .رابطهای سفارت در تأیید این
مطلب گفتهاند که قیمت صادرات در رابطه با قیمت مورد توافق ٬کیفیت ٬و کمیت )مرجع الف( پرداخت
خواهد شد .دو دولت مزبور در زمینه جهانگردی ٬مخابرات ٬ترابری ٬و پرورش دام ٬همکاری خواهند کرد.
6ـ در بخش دیگر ٬یک هیئت عراقی به سرپرستی معاون وزیر بازرگانی با دولت ترکیه در تاریخ
23ـ 19تیرماه در آنکارا پیرامون صادرات ترکیه به عراق در دو سال آتی به گفتگو نشسته است ٬که این
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خبر نیز توسط نیلوفر یاسین که یک منبع مؤثق است در یکی از مقاالت روزنامه طرفدار دولت بنام ملیت
در تاریخ  21تیرماه درج شده است .بنا به گزارش یاسین هیئت عراقی موضوع باز پرداخت  330میلیون
دالر قروض نفتی ترکیه را به اجالس بعدی خود در بغداد موکول نمود .عالوه بر این ٬به گفته وی ٬تا زمانی
ـکه رابطههای سیاسی در سطوح عالیرتبه برقرار شود ٬عراق صدور نفت خام به ترکیه را از سر نخواهد
ـگرفت .بنا به گزارش ترکها سعی دارند در دو سال آتی حدود  150میلیون تا  160میلیون دالر کاال را به
عراقی صادر نمایند ٬که نیمی از مقداری است که عراقیها قادرند در ”سال جاری“ خریداری نمایند .طبق
اظهارات یاسین ٬عراقیها به سیمان و مواد غذایی ترکیه نیاز دارند ٬لیکن ترکها سعی دارند عراق را به وارد
ـکردن کاالهای با دوام مصرفی از ترکیه متقاعد سازند.
7ـ اظهار نظر ایران متخصص امور نفتی وزارت خارجه سانلی ترپوزکوغلو گفت که قراردادهای نفتی
و اعتباری منعقد با ایران به محض تکمیل ”اقدامات رسمی دولتی“ به اجرا در خواهد آمد .و این کار
احتماًال حدود  2تا  3هفته به طول خواهدانجامید.توپوزاوغلو که از مذاـکرات مربوطه در تهران بازگشته تا
به مذاـکره با عراق بپردازد ٬انتظار دارد که تانکرهای نفتکش ترکیه در مدت کوتاهی عازم خلیج فارس
شوند .گرچه این گونه قراردادها فوراً در مطبوعات ترکیه منعکس میگردد ٬ولی وی فکر نمیکند کـه
قراردادهای ایران و ترکیه منتشر شوند .با این حال مشاورین حقوقی ترکیه خواهند توانست پیرامون آن
اظهار نظر نمایند .بر اساس مرجع ج ما فکر میکنیم که ایران به جای ترکیه خواهان محرمانه ماندن این
قراردادها شده است.
8ـ ترکیه ظاهرًا با انعقاد این قراردادها توانسته است بر وقفه پیش آمده بر روابط اقتصادی خود با ایران
فائق آید .تاـکنون ایران اصرار داشته است که ترکیه در ازای نفت ایران وجه نقد بپردازد )مرجع ج( .ترکیه نیز
موفق شده است مهلت بازپرداخت را تا چهارده ماه دیگر تمدید نماید که در رابطه باپرداختهای نفتی ترکیه
حدود  135تا  150میلیون دالر خواهد بود .این گونه اعتبار کوتاهمدت همان چیز مورد نظر ترکیه است و
نرخ بهره  6درصد نیز بسیار پایین است .ولی هنوز معلوم نیست که ایران آیا مایل است به قراردادهای
پرداختی دراز مدتتری که ترکیه و لیبی و شوروی منعقد ساختهاند تن دهد یا خیر )محض اطالع شما :در
تاریخ  20تیرماه مطبوعات ترکیه گزارش دادند که برنامه اعتباری نامحدود  100میلیون دالری لیبی تا 9
مرداد ماه با نرخ بهره  8/5درصد ارائه خواهد شد و قرارداد سه ساله تجاری ترکیه و شوروی در تاریخ 29
مردادماه منعقد خواهد شد(.
9ـ میزان نفتی که ایران تأمین منبع مالی آن را به عهده گرفته  15درصد کمتر از واردات نفتی ترکیه از
ایران در سال گذشته ) 1/8میلیون تن( میباشد .اـگر ترکیه تنها نفت پیشنهادی ایران را خریداری میکرد٬
صادرات ایران  8درصدواردات نفت خام ساالنه و حدود  30درصدواردات سالیانه نفت سوختی ترکیه را
شامل میباشد .برای اولین بار بخشی از صادرات نفتی ایران به ترکیه را نفت سوختی تشکیل خواهد داد.
صدور  500/000تن سوخت نفتی ایران به ترکیه اجازه خواهد داد که واردات خود را به سطح  50درصد
بیش از  1977برساند و روند چند سال گذشته را نیز حفظ کند) .محض اطالع شما سوخت نفتی اصوًال در
رابطه با تأمین نیروی برق و حرارت مورد نیاز منازل استفاده میگردد(.
10ـ بنا به گفته توپوز اوغلو قرارداد ترکیه و ایران رابطه مستقیمی بین صادرات نفتی ایران به ترکیه و
صادرات ترکیه به ایران ایجاد نمیکند .در نتیجه قراردادهای ایرانی از نظر سفارت نوعی قرارداد تهاتری
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مشابه قرارداد ترکیه و لیبی که در آن میزان کاالهای صادراتی ترکیه به لیبی مشخص شده ٬نمیباشد )مرجع
د( .السیل اویمن دبیر کل خزانهداری ترکیه در گفتگوی اخیر خود با مقام سفارت گفت که قراردادهای
ترکیه با لیبی و ایران در رابطه با وارد کردن نفت و صدور کاالهای دیگر نباید موجبات نگرانی صندوق
بینالمللی پول را فراهم آورد ٬چون آنها اعضای همین صندوق هستند.
11ـ تنها نشانه تعهد ترکیه در قبال ایران در ازای این اعتبارهای نفتی در اشاره به همکاری دوجانبه در
بخش ترابری مشهود است .ممکن است ترکیه توافق کرده باشد که در رابطه با کامیونهای ایرانی که از
شاهراههای ترکیه عبور میکنند به ایران امتیازی بدهد .همین موضوع در زمینه روابط ایران و تـرکیه
موجب رنجش خاطر بسیار شده بود و باعث شده بود که  1/2میلیارد دالروام عمرانی ایران به ترکیه صادر
نگردد.
12ـ عراق .با وجود اینکه قراردادهای ترکیه و ایران به وضوح نوعی موفقیت را نشان میدهد ٬لیکن
مهمترین تأمین کننده نفتی ترکیه عراق است که در سال  1977معادل  56درصد از نفت خام ترکیه )6/6
میلیون تن( را تأمین میکرده است .از زمان توقف صدور نفت عراق به ترکیه در آغاز سال  1978ترکیه
مجبور شده است بخش اعظم واردات نفتی خود را از طریق بازار سیاه تهیه نماید .بـه هـمین دلیـل٬
ـگفتگوهای جاری عراق و ترکیه بسیار بحرانی و خطیر میباشند .این گفتگوها در مقایسه با ایران در سطح
پایینتری صورت میگیرد و عنوان ”مذاـکرات فنی“ به خود گرفته است .مطبوعات ترکیه نیز با خوشبینی
خاص خودامیدوارند که خط لوله نفتی عراق به ترکیه تااواخر ژوئیه کار خود را از سر بگیرد .ولی سفارت
معتقد است که حل مشکالت مالی و بازرگانی عراق و ترکیه چندین ماه طول خواهد کشید.
13ـ نماینده محلی سیتی بانک در تاریخ  19تیر ماه به مقام سفارت گفت که وی فکر میکند ٬دو طرف
ممکن است درباره دریافت وام از این بانک توسط بانک مرکزی ترکیه گفتگو نمایند ٬تا تمام و یا بخشی از
هزینه نفتی عراق پرداخت گردد .سیتی بانک نیز از عراق خواسته است که این وام را تضمین نماید .اـگر
یاسین درست گفته باشد این موضوع در آنکارا مطرح نخواهد گردید .ترکمن در تاریخ  21تیر ماه گزارش
داد که یدنیز بیکال ٬وزیر انرژی دعوت شده است تا جهت بحث و تبادل نظر پیرامون وام نفتی به بغداد سفر
ـکند.
14ـ سفارت اطالعاتی در مورد نتیجه مذاـکرات با عراق به دست خواهد آورد و گزارش خواهد نمود.
دیلون

سند شماره )(16
طبقهبندی :خیلی محرمانه
تاریخ 22 :تیر ماه  1357ـ  13ژوئیه 1978
به :سفارت آمریکا در تهران
از :سفارت آمریکا در آنکارا
موضوع :تورگوت تولومن ٬سفیر جدید ترکیه در ایران
1ـ برای تورگوت تولومن که یک دیپلمات  49ساله استثنائی است و در دو سال گذشته یکی از
مهمترین شغلهای وزارت خارجه ترکیه را در رابطه با امور قبرس و یونان عهده دار بوده ٬تهران اولین پست
سفارت میباشد .وی به ما گفته است که بهبود روابط ترکیه و ایران را ارجح میداند و تصمیم گرفته است که
برای پیدایش این بهبود از هیچ کاری فروگذار ننماید .وی در ماه اوت جهت عهدهدار شدن سمت جدید
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رهسپار تهران خواهد گردید.
2ـ سوابق شخصی تولومن مشابه مشخصات افراد ترکیهای موجود در بخش شرقی آمریکاست .وی
در استانبول متولد شده و تحصیالت متوسط را در ـگاالتاساوی لیسه استانبول گذرانیده و در دانشگاه
آنکارا در دانشکده علوم سیاسی تحصیل نموده است .پس از پیوستن به وزارت امور خارجه در سال
 1952وی تجارب بسیاری در زمینه اقتصادی ٬سیاسی ٬مطبوعاتی و امور ناتو کسب کرده است .وی در
خارج از ترکیه در واشنگتن ٬نیکوزیا ٬آتن و بروکسل )ناتو( خدمت کرده است .وی در سال 1973
سرپرستی هیئت نمایندگی ترکیه را در مذاـکرات مقدماتی کاهش توازن نیروی دو جانبه به عهده داشت ٬و
در سالهای 76ـ 1974معاون سخنگوی وزارت امور خارجه ترکیه بود.
3ـ هنگام تصدی دبیر کل امور قبرس یونان در سال  ٬1976او به ما گفته بود که ما میتوانیم روی پر
ـکاری وی در حل مسئله قبرس حساب کنیم ٬وی گفت که تالش خواهد کرد روشهای انعطافجویانهتری
را پدید آورد .به نظر ما در رابطه با محدودیتهای سیاسی وتصمیمگیری محافل ترکیه وی تا حدود زیادی
به این وعده خود عمل کرده است .معذالک وی را یک چک و چانه زن بسیار سرسخت یافتهایم ٬که تحت
فشار تسلیم نمیشود .گرچه روش او در رابطه با بعضی مسائل بسیار تندتر بوده است .ولی وی شدیدًا
تالش کرده است که یک توافق بوروکراتیک در حمایت ازانعطاف پذیری و سازش پدید آورد .وی بیش از
اـکثر همکارانش در جستجوی ابتکارهای خالق است و در بسیاری از موارد ما و او توانستهایم بحثهای
مفیدی انجام داده و توصیههای مثمر ثمری را در رابطه با اقدامات در سطوح عالیرتبه ارائه نماییم .او به
آسانی خشمگین میشود و با صراحت از سیاستهای آمریکا انتقاد میکند .ولی لحن انتقاد وی توأم با یأس
است نه سرزنش و بدون عصبانیت به انتقادهای طرف مقابل گوش میدهد .او با صحت تمام موضع دولت
ترکیه را منتقل کرده و ظاهرًا موضع ما را نیز بدون کم و کاست گزارش میکند .او دارای نظریات بسیار
وسیع و کامل سیاستگرایانه است و در مورد نحوه کار دولتش نیز اطالع کامل دارد.
4ـهواداری حزبی تولومن روشن نیست .در امور مربوط به قبرس و یونان ٬و با دولتهای دو حزب مهم
همکاری بسیار صمیمانه داشته است .با وجود اینکه همیشه یکی از عکسهای نخست وزیر پیشین دمیرل
را در اتاق پذیرایی خود دارد ٬ولی با نخست وزیر اجویت نیز که تالش کرده است ٬شخصاً نقشی نیرومند را
در تصمیمگیری پیرامون مسئله قبرس و روابط ترکیه و یونان ایفا نماید ٬همکاری صمیمانه داشته است.
5ـ تولومن و همسرش به خوبی به زبان انگلیسی تکلم میکنند .همسر وی یک میزبان خوب و متعادل
است ٬تنها فرزند آنها که یک دختر  23ساله است یک هنرمند با ذوق است )وی اخیرًا به کمک مـا
نمایشگاهی از آثار خود را در انجمن ترکیه و آمریکا برگزار کرد( و به همین زودیها ازدواج خواهد کرد.
خانواده تولومن از آرامش بسیار خوششان میآید و از هـنر و مـوسیقی کـالسیک لذت مـیبرند ٬و
میهمانیهای زیادی برگزار میکنند و مانند تمام مردم ترکیه عاشق ورق بازی هستند.
6ـ تولومن در انتصاب جدید خود از هوش و ذـکاوت ٬تجربه ٬صراحت ٬حس سیاسی و اطالعات
مربوط به نحوه انجام کار در آنکارا استفاده خواهد کرد .وی احتماًال از حمایت اجویت نیز برخوردار
دیلون
خواهد بود .به نظر ما ٬شما از همکاری و آشنایی با وی لذت خواهید برد.
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سند شماره )(17

طبقهبندی :محرمانه
به :وزارت امور خارجه در واشنگتن دی ـ سی

تاریخ 6 :مرداد  1357ـ 28ژوئیه 78
از :سفارت آمریکا در آنکارا
رونوشت :سفارت آمریکا در تهران
موضوع :بهبود روابط ترکیه با عرضه کنندگان نفت
خالصه :در بهبود بخشیدن به روابط اقتصادی خود با سه کشور صادر کننده نفت )لیبی ٬ایران ٬و
شوروی( ترکیه پیشرفتهایی کرده است .لیکن روابط ترکیه و عراق که تا سال جاری مهمترین صادر کننده
نفت به این کشور به حساب میآمد ٬پیشرفت چندانی نداشته است .ترکیه در حال حاضر از لیبی به طور
نسیه نفت دریافت میکند و شورای وزیران ایرانی نیز گویا اعطای  150میلیون دالر اعتبار نفتی به ترکیه را
تصویب کرده است .و ترکیه نیز به زودی از شوروی نفت وارد خواهد کرد .در همین حال ٬روابط ترکیه و
عراق ظاهرًا متوقف شده است تا دو کشور بتوانند پیرامون قیمت کاالهای صنعتی و کشاورزی صادراتی
توسط ترکیه در سفر هیئت نمایندگی بازرگانی عراق در تاریخ 23ـ 19تیرماه به توافق دست یابند .پایان
خالصه
1ـ تالش ترکیه در بهبود روابط اقتصادی خود با ایران ٬لیبی و شوروی در حال به ثمر رسیدن است٬
لیکن در رابطه با عراق این پیشرفت با کندی بسیار رو به تحقق است.
2ـ ترکیه بر اساس قرار داد  5ساله تجاری و اعتباری منعقد با لیبی در خرداد ماه )مرجع ج( از این
ـکشور نفت خام دریافت میکند .معاون سرپرست بانک مرکزی ترکیه ٬ناسی تیبت جزئیات ذیل را در مورد
توافق اعتباری در اختیار مقام سفارت قرار داد.
) (1بانک عرب ـ ترکیه در تاریخ  9مرداد ماه  1357در استانبول افتتاح خواهد شد
) (2لیبی درنظر دارد مفاد قرارداد را تا  16مرداد ماه در اختیار این بانک قرار دهد تا این بانک نیز
بتواند در تاریخ  19مرداد ماه معادل  100میلیون دالر اعتبار نامحدود به ترکیه بدهد.
) (3این اعتبارها به منظور نیازهای ضروری ترکیه مورد استفاده واقع نخواهد شد؛
) (4نرخ بهره  %75بیش از  8/5درصد گزارش شده در مرجع الف خواهد بود.
) (5این اعتبار در طول پنج سال آتی باز پرداخت خواهد شد.
3ـ مطبوعات ترکیه در تاریخ  29تیرماه گزارش کردند که شورای وزیران ایران صدور اعتبار 150
میلیون دالری را جهت بانک مرکزی به منظور تأمین هزینه واردات نفتی ترکیه ازایران که در تاریخ  16تیر
ماه )مرجع الف( پیرامون آن توافق شده بود تصویب کردهاند .ولی دولت ترکیه هنوز در رابطه بااینکه دولت
ایران این مقدار اعتبار نفتی را به ترکیه خواهد داد اطالعیه رسمی دریافت نکرده است.
4ـ معاون رئیس شرکت نفت ترکیه اسماعیل کافه سی اوغلو در تاریخ 4مرداد ماه به مقام سفارت گفت
ـکه در طول سفر نخستوزیر اجویت به مسکو احتماًال شوروی و ترکیه پیرامون جزئیات صادرات نفتی
شوروی به توافق دست خواهند یافت )مراجع ٬د ٬ه ٬و ٬ز( .کافه سی اوغلو گفت در قرارداد سهساله تجاری
ـکه وزیر بازرگانی ترکیه قبًال به مطبوعات در تاریخ  29تیرماه وعده اعالم آن را داده بود ٬به توافق برسند
)مرجع الف(
5ـ پس از یک هفته مشورت در آنکارا با دولت ترکیه در تاریخ 23ـ 19تیر ماه )مرجع الف( یک هیئت
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میان پایه بازرگانی عراق چون نتوانسته بود پیرامون قیمت کاالهای صادراتی صنعتی و کشاورزی ترکیه به
عراق در دو سال آتی به توافق دست یابد به بغداد بازگشت .منبع این اطالعات سانلی توپوز اوغلو٬
متخصص نفتی وزارت امور خارجه است .در طول این مشورتهای بازرگانی ٬عراق تـوافـق کـرد کـه
 400/000تن گندم ترکیه را به همراه  60دستگاه اتوبوس به همراه مقادیر کمی عدس ٬فندق ٬پسته ٬و
مقادیر نامشخص از ماشینها و یخچالهای ساخت آن کشور را خریداری نماید .منبع به مقام سفارت در
تاریخ  2مرداد ماه گفت که طرفین توانستهاند تنها در زمینه  5میلیون دالر کاالی صادراتی به توافق برسند.
وی گفت دولت ترکیه اـکنون منتظر دریافت پیشنهاد از سوی عراق در مورد قیمت گندم ٬سیمان ٬شیشه و
اتومبیل ترکیه میباشد.
6ـ طبق اظهارات توپوز اوغلو مذاـکرات ترکیه و عراق شدیداً تجاری بوده و بین منافع صادراتی ترکیه
و قروض نفتی این کشور به عراق رابطهای ایجادنشدهاست .وی در تاریخ 3مرداد ماه به مقام سفارت گفت
تا زمانی که مذاـکرات مربوط به بدهیهای نفتی ترکیه آغاز نشده ٬این رابطه نیز برقرار نخواهد شد .در مورد
تخمین تاریخ آغاز این مذاـکرات وی زحمت حدس زدن را به خود نخواهد داد ٬چون دعوت عراق از دنیز
بیکال وزیر انرژی ترکیه برای سفر به عراق ”در اولین فرصت“ با تأخیر روبهرو شده است.
7ـ توپوز اوغلو گزارش میدهد که معلوم نیست که عراق بار دیگر نفت خود را از طریق خط لوله به
ترکیه ارسال خواهد نمود یا خیر؟ تنهاواردات نفتی ترکیه از عراق ازابتدای سال جاری از طریق بازارهای
سیاه )پرداخت وجه نقد( تأمین شده است که بنا به توضیح وی از طریق خط لوله به این کشور ارسال
نمیگردید.
8ـ یکی دیگر از منابع میگوید که ترکیه در زمینه ارتباط راه آهن بین عراق و ترکیه )مرجع ب( همیشه
منتظر دریافت پیشنهاد از طرف عراق است .اردل کازکان سر مهندس وزارت ترابری در  2مرداد ماه به
مقام سفارت گفت که قرار است یک گروه متخصص ترابری عراق در آینده از آنکارا بازدید کند تا پیرامون
احداث خط آهن  130کیلومتری بین موصل عراق و نوصیبین ترکیه مذاـکراتی به عمل آید.این راه آهن بین
عراق و اروپا رابطه را که در آبان  1356بااقدام سوریه در بستن راه آهن به روی قطارهای عازم عراق قطع
شده بود ٬بار دیگر برقرار خواهد کرد .این راه آهن برای ترکیه بسیار حائز اهمیت است ٬چون پر کردن
شکاف توسط کامیونهای ترکیه در برنامه کار تأخیرهایی ایجاد میکند.
9ـ اظهار نظر :با وجود اینکه ترکیه در دعوی دسترسی به منابع نفتی خارجی پیشرفت میکند ٬ولی تا
زمانی که نتواند قراردادهای اعتباری با عرضه کنندگان نفتی مهم چون عراق که  65درصد نیاز نفتی این
ـکشور را در سال  1356تأمین میکرد منعقد سازد ٬مجبور خواهد بود به بازار سیاه نفتی روی آورد .ترکیه
عالوه بر تمایل خود به کاهش مخارج خود در زمینه ارز خارجی برای نفت ٬بنا به گفته معاون رئیس
شرکت نفت ترکیه ٬این کشور به سه دلیل درنظر دارد با عراق قراردادهای مالی و بازرگانی نیز منعقد سازد:
) (1میخواهد به این ترتیب از پرداخت هزینه اضافی در بازار سیاه جلوگیری به عمل آورد.
)(2میخواهد عملکرد خط لوله ترکیه و عراق را بهحداـکثر ظرفیت برساند تا میزان عوایددریافتی از
این طریق افزایش یابد.
) (3و خطر تحت فشار قرار گرفتن فعالیت اقتصادی ترکیه را با جلوگیری از قطع عرضه نفت که 86
درصد آن در حال حاضر وارد میشود ٬کاهش دهد.
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10ـ حسن کمال از بغداد در تاریخ  1مرداد ماه در نشریه چپگرای جمهوریت از بغداد ” 23ژوئیه“
ـگزارش داد که دورنمای روابط عراق و ترکیه در بغداد مانند دورنمای آن در آنکارا چندان نوید بخش
نیست .تحت عنوان ”بادهای سرد و زنده در بغداد به جای آنکارا“ ٬کمال مینویسد که به چند دلیل زیر یک
دیوار سیاسی بین آنکارا و بغداد به وجود آمده است که عبارتند از :بدهیهای نفتی ترکیه ٬منحرف ساختن
جریان آب دجله و فرات توسط ترکیه ٬عدم پیشرفت در توافق پیرامون خط آهن ٬و مشکالت مربوط به
خط ترانزیت کامیونهای تی .آی .آر .طبق اظهارات کمال ٬احمد کیاللی وزیر فرهنگ ترکیه اخیرًا به بغداد
فرستاده شده بود ٬تا دلیل تعطیل مرکز فرهنگی ترکیه در ـکرکوک راجویا شود .با این وصف در این مقاله در
مورد توضیحات ارائه شده و تمایل جاری عراق به همکاری ترکیه در کنترل کردهای ساـکن مرز عراق و
ترکیه مطلبی نوشته نشده است.
11ـ مطبوعات ترکیه در تاریخ  4مرداد ماه گزارش خوشبینانهای را منتشر کردهاند .در این گزارش
آمده است که معاون دبیر کل حزب خلق جمهوریخواه ـکازکان قرهـگزاوغـلو بـا دعـوتنامه عـراق از
نخستوزیر ٬اجویت برای بازدید از عراق در رابطه با حیات تازه بخشیدن به روابط عراق و ترکیه از بغداد
بازگشته است .قرهـگزاوغلو که سرپرستی هیئت ترکیه را در جشن دهمین سالگرد جمهوری عراق به عهده
داشت گفته است که وی با مقامات عراق مذاـکرات وسیعی انجام داده است ٬که طی آن شورای فرماندهی
انقالبی عراق تصمیم گرفتهاند ٬روابط عراق و ترکیه را بهبود بخشند .وی معتقد است که عراق دیون نفتی
ترکیه را بار دیگر زمان بندی خواهد کرد و ارسال نفت از طریق خط لوله نفتی عراق و ترکیه را از سر خواهد
ـگرفت.
12ـ بیانات قرهـگزاوغلو امیدوار کننده است .ولی سفارت یادآور میشود که مطبوعات ترکیه فعًال
اعالم کرده بودند که مشورتهای 23ـ 19مردادماه سرانجام در پایان تیرماه منجر به راه افتادن جریان نفت
ازطریقاین خط لوله خواهد شد )مرجع الف( .طبق انتظار سفارت رفع مشکالت مالی و بازرگانی ترکیه و
عراق چندین ماه به طول خواهد انجامید .ولی دلیلی نداریم که پیرامون این گفته توپوز اوغلو که گفته بود٬
عراق و ترکیه باید اختالف خود را در مورد قیمت صادرات ترکیه حل کنند ٬تردید داشته باشیم .همین
بیانیه در تاریخ  4مرداد ماه توسط یلدریم آلپرگون مدیر فروش دفتر محصوالت خاـکی ترکیه تأیید شده
است و وی اصرار داشت که ترکیه در صدور  400/000تن گندم مورد توافق به عراق از طریق راههای
خشکی ودریایی مشکلی نخواهد داشت و ترکیه به قدر کافی گندم دراختیاردارد که بتواند به تعهدخود در
دیلون
این زمینه عمل کند.
سند شماره )(18
طبقهبندی :محرمانه
تاریخ 6 :شهریور ماه 1357ـ 28اوت 78
به :وزارت امور خارجه در واشنگتن دی .سی .فوری
از :سفارت آمریکا در آنکارا
رونوشت :سفارت آمریکا در تهران
موضوع :ترکیه با عراق قرارداد اقتصادی امضاء میکند
1ـ طبق تأیید وزارت خارجه ٬ترکیه امروز یک قرارداد اقتصادی با عراق امضاء نمود ) 3شهریور
 (1357که بر اساس آن عراق صدور نفت به ترکیه را فوراً از سر خواهد گرفت و بعضی از صادرات ترکیه را
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نیز خواهدپذیرفت و عالوه بر این برای بازپرداخت قروض نفتی ترکیه به خود برنامهریزی جدیدی را در
پیش خواهد گرفت .مقام سفارت این اطالعات را از طریق فرات اتمان ٬معاون سرپرست بخش امور نفتی
اداره روابط دوجانبه اقتصادی وزارت امور خارجه به دست آورد که در مذاـکرات دوجانبه مورخ 6ـ4
شهریور ماه نیز شرکت کرده بود .اتمان گفت که ترکیه و عراق بر سر اصل بهبود روابط دو جانبه سیاسی
توافق کردهاند ٬ولی وی گفت در این قرارداد از طرف ترکیه هیچ گونه تعهدی نسبت به میزان آبی که باید از
دجله و فرات وارد عراق شود نیامده است.
2ـ رادیو و تلویزیون ترکیه امروز گزارش داد که انعقاد این قرارداد به ترکیه اجازه میدهد که از هم
اـکنون تا سال  1358معادل  6/2میلیون تن نفت خام از عراق وارد کند .بر اساس همین قرار داد 320
میلیون دالر قروض نفتی ترکیه به عراق از طریق صدور کاالهای کشاورزی و صنعتی به عراق پرداخت
خواهد شد.
3ـ مطبوعات محلی در تواریخ  6و  7شهریور ماه جزئیات ذیل را منتشر نمودند .هیئت نمایندگی
عراقی به سرپرستی عدنان حسین حمدانی وزیر نفت این کشور که عضو شورای فرماندهی انقالبی عراقی
نیز میباشد ٬در تاریخ 6ـ 4شهریور ماه از آنکارا دیدار به عمل آوردند .این سفر به طور ناـگهانی صورت
ـگرفت و قبًالپیشبینیهایی در مورد آن به عمل نیامده بود .دنیز بیکال ٬وزیر انرژی و منابع طبیعی ترکیه از
اینهیئت در فرودگاه استقبال نمود وپس از آن وزیر کشورحکمت ستین ووزیرامور خارجه گوندوز آـکان
با این هیئت مذاـکره نمودند.
4ـ اخبار مطبوعاتی حاـکی از آن است که در هیئت نمایندگی عراق افراد متخصص نیز وجود داشتند که
در مباحثات فنی کمیتههای مربوطه شرکت جستند .این کمیتهها به ترتیب در مورد روابط اقتصادی٬
همکاری کشاورزی و عرضه نفت و آب تبادل نظرهایی انجام دادند.
5ـ اظهار نظر :دولت ترکیه معتقد است که باالخره توانسته است وقفهای را که در روابط خود با عراق به
وجود آمده بود به طور کامل از میان بردارد و امیدوار است که نفت عراق بار دیگر از طریق خط لوله
ـکرکوک ـ اسکندرون در پایان ماه اوت به سوی ترکیه روان گردد .سفارت مطمئن است که عراق در ازای
این امتیاز قیمتی را دریافت خواهد ٬کرد .ولی هنوز نمیدانیم که این قیمت چیست .ترکیه نیز بنا به گزارش
قول داده است که نیازهای آبی عراق را ”درک“ نماید .ولی این تضمین عادی نخواهد توانست شیرهای
نفت را به احتمال زیاد باز کند .سفارت سعی خواهد کرد که قبًال در مورد این قرارداد که در روزنامه گازت
منتشر خواهد شد ٬اطالعات بیشتری برای شما تهیه نماید.
6ـ پاورقی ذیل میتواند جالب باشد .مخبر آسوشیتدپرس در آنکارا که همسر سرمهندس خط لوله
است ٬به مقام سفارت در هفته گذشته گفت که در خط لوله مشکالت فنی به وجود آمده است .در واقع
همسرش به آنجا اعزام شده تا این مشکالت را مرتفع سازد .وی اظهار داشت که علیرغم استفاده از بهترین
مصالح دراین خط لوله و تکمیل کار پس ازمدت یک سال عملیات خط لوله به راحتی به راه نیافتاده است.
مدت زیادی است که از این لوله نفتی عبور نکرده است .وی گفت ترکها مصرانه از عراق میخواستند که
علیرغم عدم عبور نفت از این خط لوله ٬عراقیها نرخ ترانزیت را بپردازند .ظاهرًا همین موضوع نیز در
دیلون
مذاـکرات مورد بحث قرار گرفته است.
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سند شماره )(19
طبقهبندی :محرمانه
تاریخ 9 :شهریور ماه 1357ـ 31اوت 1978
به :وزارت امور خارجه در واشنگتن دی .سی .ـ فوری
از :سفارت آمریکا در آنکارا
رونوشت :سفارت آمریکا در تهران
موضوع :قرارداد اقتصادی ترکیه و عراق 2
خالصه :در ازای تضمین شفاهی ترکیه که عراق را از آب مورد نیاز محروم نخواهد کرد و مبنی بر
قرارداد کتبی که قروض نفتی خود به این کشور را از طریق صدور کاال خواهدپرداخت و هزینه خریدهای
نفتی جاری خود را  60روز پس از دریافت محموله به عراق استرداد خواهد کرد ٬عراق نیزتقبل کرده است
ـکه نقش خود را به عنوان مهمترین صادر کننده نفت به ترکیه در سال  1358بار دیگر از سر بگیرد .قرار
دادن مربوط به نفت ٬آب و حل مشکالت باز پرداخت سبب شده است که در روابط اقتصادی و سیاسی
عراق و ترکیه روحی تازه دمیده شود .به همین دلیل نخست وزیراجویت در دو ماه آینده از عراق بازدید به
عمل خواهد آورد .لیکن اـگر ترکیه نتواند به تعهدات خود در زمینه مقررات بازپرداخت بدهیها عمل کند٬
بهبود در روابط ممکن است از بین برود) .پایان خالصه(
1ـ بنا به اظهارات فرات اتمان مقام نفتی وزارت خارجه ترکیه ٬عراق نیز در مذاـکرات انجام شده در
آنکارا در تاریخ  31مرداد تا  3شهریور ماه در قبال توافقهای شفاهی ـ کتبی بین دو کشور شرایط سختی را
به ترکیه تحمیل کرده است.
2ـ قراردادهای شفاهی :با وجود اینکه در مورد حقوق آبی عراق کتبًا چیزی نوشته نشده )مرجع الف(
ولی دولت ترکیه طی تضمینهای شفاهی اعالم کرده است که با احداث سد مورد نظر خود بر روی کراـکیه
نمیخواهد به عراق و یایک کشور ثالث دیگر لطماتی را وارد سازد .ترکیه به عراق اطمینان داده است که از
سد کراـکیه تنها برای تولید نیروی برق استفاده خواهد کرد و نه برای آبیاری و عالوه بر این همین سد مانند
سدکبان که احداث شده نقش کنترل کننده سیل را در مورد فرات سفلی ایفا خواهد کرد.
)اظهار نظر :سفارت یاد آور میشود که منبع موجود در وزارت خارجه ممکن است از حدودتعهدات ترکیه
در مورد مسئله آب با خبر باشد ٬چون وی قبًال اظهار داشته بود که ترکیه و عراق در این مورد به توافق
نرسیدهاند )مرجع الف( .ترکیه نیز در سال  1358تنها به خاطر تضمینهای ارائه شده در مورد سد کراـکیه از
عراق نفت دریافت خواهد کرد .برای تمدید تاریخ صدور نفت نیز عراق ممکن است در مورد هر سد
جدیدی که بخواهدتوسط ترکیه ساخته شود ٬مایل به کسب امتیاز شود:چون ترکیه در نظردارد یک برنامه
وسیع را در زمینه آبیاری و تولید برق به مرحله اجراء در آورد .ولی دادن امتیاز ممکن است از نـظر
اقتصادی و سیاسی چندان هم به نفع ترکیه نباشد(.
3ـ عراق نیز شفاهًا به ترکیه قول داد که با وجود عملکرد خط لوله با تمام ظرفیت عوارض الزم را
خواهد پرداخت ٬و این امر در صورتی که عراق قادر به تداوم آن باشد یا نباشد ادامه خواهد یافت.
4ـ قرارداد کتبی :در قرارداد کتبی دولت ترکیه تعهد کرد که هزینه نفت دریافتی خود را بر اساس شرایط
بازرگانی که تنها ٬دارای دو ماه اعتبار است پرداخت نماید .ولی در این توافق میزان نفت عراقی که ترکیه
وارد خواهد کرد ٬مشخص نشده است .وزارت خارجه گفت که میزان  1/2میلیون تن در سال  1357و 5
میلیون تن در سال  1358که از طرف منبع مطبوعات به نقل از وزیر انرژی ترکیه دنیز بیکال عنوان شده٬
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ممکن است بر تفاهم و توافق شفاهی استوار باشد )مرجع الف(.
5ـ منبع گفت بر خالف ادعای مطبوعات ٬ترکیه توافق نکرده است که بدهیهای موجود نفتی خود به
عراق )حدود  300میلیون دالر( را تا سال  1360پرداخت نماید .وی گفت قادر نیست در مورد برنامه
بازپرداخت نفتی ترکیه به عراق که در مورد آن توافق نشده ٬تبادل نظر نماید.
6ـ طبق گفته اتمان ٬قرارداد کتبی بین بانکهای مرکزی دو کشور یک مکانیزم پرداختی ویژه را ایجاد
میکند که بر اساس آن ترکیه از طریق منافع صادراتی خود ٬بدهیهای نفتی را به عراق پرداخت خواهد کرد.
وی گفت این نوعی قرارداد پایاپای نیست بلکه مشابه قراردادهای ترکیه با ایتالیا و لیبی )مرجع ج( است.
7ـ وزیر انرژی ترکیه در یک کنفرانس مطبوعاتی پس از تشریفات امضای قرارداد در  3شهریور ماه
ـگفت که ترکیه قروض نفتی خود به عراق را از طریق گندم٬نخود ٬لوازم خانگی و اتوبوس پرداخت خواهد
ـکرد .صادرات گندم قرار است در سال  1358به  400/000تن و در طول هر دو سال بعدی ساالنه به
 300/000تن برسد ٬مگر آنکه وضع محصول به ترکیه امکان دهد که میزان آنها را افزایش دهد.
8ـ بازدید آتی اجویت از عراق .مطبوعات ترکیه در تاریخ  5شهریور ماه گزارش دادند که نخستوزیر
ترکیه ٬بولنت اجویت ٬با سرپرست هیئت عراق مالقات و توافق کرد که در دو ماه آینده به عراق سفری
انجام دهد .یکی دیگر از کسانی که به عراق سفر میکند وزیر بازرگانی تئومان ـکوپرولولر خواهد بود که در
تاریخ  7مهرماه تا  9مهر ماه به منظور بازگشایی نمایشگاه تجاری ترکیه به عراق سفر خواهد نمود.
9ـ اظهارنظر :این قراردادها حاـکی از آن است که اـگرترکیه بتواند به تعهد خودنسبت به پرداخت هزینه
نفتی دو ماه پس از دریافت هر محموله به سرعت اقدام نماید ٬عراق نیز در سال  1358نقش خود را به
عنوان مهمترین عرضه کننده نفت به این کشورایفا خواهد نمود.تقبل پرداخت هزینه عبور نفت از خط لوله
در صورتی که عملکرد آن کامل باشد یا نباشد )حدود  45میلیون دالر در سال( بخشی از این هزینههای
نفتی را جبران خواهد کرد .ولی بعید به نظر میرسد که عراق میزان صادرات نفتی خود به ترکیه را به سطح
مربوط به سالهای  1353تا  6) 1356میلیون تن( برگرداند ٬تا چه برسد به ده میلیون تن مورد نظر در
سالهای  1356تا 1358؛ آن هم بر اساس قرارداد خط لوله منعقده بین عراق و ترکیه در شهریور سال
.1352
10ـ در تاریخ  7شهریور ماه رادیو و تلویزیون ترکیه به نقل از وزیر این کشور گزارش داد که وی در
سخنرانی خود در ازمیر گفته است که ترکیه نیازهای نفتی خود را تا پایان سال  1358تأمین خواهد نمود.
همین طرز برخورد نیز توسط عبدی ایپکی ٬یکی از مهمترین روزنامهنگاران ترکیه در روزنامه ملیت
طرفدار دولت در تاریخ  5شهریور ماه عنوان شده است .وی گفت بر اساس قراردادهای تجاری ترکیه با
عراق ) 5میلیون تن( و لیبی ) 3میلیون تن( ٬شوروی ) 3میلیون تن( و ایران )یک میلیون تن( ترکیه خواهد
توانست در سال  1358نیز مانند سال  12) 1357میلیون تن( نفت مورد نیاز خود را تأمین نماید .به نظر
سفارت این اظهارات قدری خوشبینانه است .عالوهبر این شوروی توافق کرده است که تنها تقاضای
ترکیه را در مورد  3میلیون تن نفت مورد نیاز در سال  1358مورد بررسی قرار دهد و تاـکنون در قبال آن
تعهدی نکرده است.
11ـ علیرغم تکذیب اتمان مبنی بر اینکه ترکیه و عراق قرارداد پایاپای امضا نکردهاند تا مشکل
موجود پیرامون قروض نفتی جاری ترکیه حل شود ٬وی اعتراف میکند که بانکهای مرکزی دو کشور
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برنامه بازپرداختی مشابه قرارداد ترکیه و لیبی )مرجع ج( را تهیه خواهند کرد.
در نتیجه ٬قرارداد پرداخت ترکیه و عراق ممکن است بر خالف موازین تعهد ترکیه به بانک صـندوق
بینالمللی پول در  13اردیبهشت  1357باشد که در آن ترکیه موظف است با هیچ یک از دیگر اعضای
صندوق بینالمللی قرار دادپرداخت دو جانبه جدیدی را امضا نکند .در واقع بنا به گزارشهای رسیده ٬وزیر
انرژی ترکیه به مطبوعات در تاریخ  3شهریور ماه گفته است که ”ترکیه خواهد توانست از طریق صدور
ـکاالهای مورد قبول دیون نفتی خود را به عراق بپردازد“.
12ـ در پایان مذاـکرات ٬بیانیه و یا خبر مطبوعاتی خاصی منتشر نگردید .ممکن است چند ماه دیگر
این قرارداد کتبی در روزنامه رسمی گازت منتشر شود چون قبل از انتشار باید توسط شورای وزیران به
دیلون
تصویب برسد.
سند شماره )(20
طبقهبندی :محرمانه
تاریخ 12 :مهر ماه  1357ـ  4اـکتبر 1978
به :وزارت امور خارجه در واشنگتن دی .سی.
از :سفارت آمریکا در آنکارا
رونوشت :سفارت آمریکا ـ تهران
موضوع :قراردادهای تجاری دوجانبه
1ـ خالصه :مدیر کل قرارداد تجاری وزارت بازرگانی به وابسته بازرگانی گفت که قراردادهای اخیر
تجاری منعقده توسط ترکیه نشانگر تغییرات اساسی در سیاست تجاری کشور نیست ٬بلکه نیاز کشور را
در تالش برای تأمین واردات حیاتی به خصوص در زمینه مواد نفتی و تضمین بازارهای صادراتی نشان
میدهد .وی انعقاد قراردادهای اضافی را در رابطه با معاهدههای تجاری منعقده با کشورهای اوپک و نیز
انعقاد قراردادهای تجاری تهاتری دیگر را پیش بینی نمیکند) .پایان خالصه(
2ـ وابسته بازرگانی با مدیر کل قراردادهای تجاری ٬اردوگان ـکوکوراوغـلو در وزارت بـازرگانی
مالقات کرد تا پیرامون قراردادهای تجاری اخیرًا منعقد شده توسط ترکیه بحث و تبادل نظر نماید.ـگفتگو با
بحث پیرامون پروتکل قرارداد تجاری تهاتری این کشور باشوروی که درتاریخ  7مهرماه  1357در آنکارا
امضاء شده بود ٬آغازگردید .ـکوکوراوغلو گفت که این پروتکل دنباله قرارداد موجود این کشور با شوروی
میباشد) .تنها قرارداد دیگر رسمی تهاتری ترکیه با آلبانی منعقد شده است (.ترکیه در نظر دارد بخش
عمده نیاز نفتی خود را از شوروی در ازای محصوالت کشاورزی و صنعتی تأمین نماید .وی گفت قیمت
ـکاالهایی که باید در ازاء نفت به شوروی صادر گردد قیمت آنها در بازارهای جهانی در هنگام انعقاد
قرارداد ٬خواهد بود.
3ـ ـکوکوراوغلو در ادامه موضوع تأمین محصوالت نفتی مورد نیاز گفت” :از طریق انعقاد قراردادهای
تحکیم قروض ویژه با چند کشوراوپک )عراق ٬ایران و لیبی( ترکیه نه تنهاخواهدتوانست نفت کافی تأمین
نماید ٬بلکه بازارهای مربوط به صادرات ترکیه نیز تضمین شده است .وی یاد آور شد که درگذشته جهت
تأمین بازار برای صادرات خود ترکیه با مشکالت روبرو بوده است .این کاالها به قیمت مرسوم در
بازارهای جهانی در هنگام انعقاد قرارداد ٬به طور تهاتری صادر خواهد گشت.
4ـ کورکوراوغلو گفت که ترکیه به هیچ وجه این قراردادهای دوجانبه تجاری ویژه را دوست ندارد٬
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لیکن در حال حاضر چاره دیگری نیز جزپذیرفتن آنهاندارد .او فکر نمیکند که ترکیه قراردادهای دیگری
در رابطه بابازپرداخت قروض نفتی و یا تهاتری با کشورهای اوپک منعقد سازد .وقتی که از وی سؤال شد
ـکه دلیل آن چیست ٬وی گفت که صدور اعتبارهای جدید از طرف کشورهای اعتبار دهنده به دنبال
برنامهریزی درباره قروض ٬این امکان را محدود ساخته است.
5ـ در هنگام صحبت پیرامون معاهده تجاری ترکیه با جمهوری خلق چین ٬کوکورواغلو گفت که
بازدید اخیر هیئت تجاری چین از ترکیه منجر به انعقاد یک پروتکل جدید عالوه بر تجارت آزاد بین دو
ـکشورگردید.اهداف تجاری آمده درپروتکل تجاری مشابه  35پروتکلی است که این کشورمنعقد ساخته
است یعنی اهداف نشانگر تعهد نیست ٬بلکه نشانگر میزان دلخواه تجارت میباشد.
6ـ اظهار نظر :بیانات ـکوکوراوغلو با نظرات وزیر بازرگانی ـکوپرولولر مطابقت دارد ٬چون وی به یک
مجله یانکی گفته بود که قراردادهای منعقد تجاری ترکیه و کشورهای سوسیالیست نشانگر قطع رابطه با
غرب نیست ٬بنابر این غرب نباید نگران باشد .وزیر تأـکید نموده بود که ترکیه به این دلیل این قراردادها را
منعقد ساخته است تا بتواند به بازارهای جدید راه پیدا کند .وی گفت این گونه قراردادها با کشورهای
خاورمیانهای و آفریقایی و نیز با کشورهای سوسیالیست به همین منظور منعقد گردیده است.
7ـ ـکوکوراوغلو در بحث پیرامون قراردادهای تجاری و به خصوص قراردادهایی که مطبوعات آنها را
به عنوان ”معامالت پایاپای“ عنوان کرده بودند بسیارصریح وبیپرده سخن میگفت.وی تالش میکرد به
ـکشورهای غربی و صندوق بینالمللی پول اطمینان دهد که این اقدامات برای برآورد سریع نیازهای
اضطراری صورت گرفته است .وی در گفتههای خود شدیداً تأـکید میکرد که ترکیه در این زمینه وارد
قراردادهای دیگری نخواهد شد.
8ـ با وجود ناپسند بودن این قراردادها ٬فقدان اعتبار اضافی از طرف منابع ”بـازار آزاد“ مـمکن
استترکیه را وادار به پذیرش آنها سازد .قطعًا ملل عرضه کننده نفت نیز از ترکیه خواهند خواست
ـکه در ازاء نفت آنها وجه نقد و یا تضمین پرداخت ارائه نماید .خطر دیگر این است که ترکیه ممکن است
متوجه شود که این قراردادها راه بهتری برای تأمین حداـکثر صادرات بوده ٬و از رقابت در بازارهای
جهانی برای این کشور بهتر است.
سند شماره )(21

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

تاریخ 11 :بهمن 1357ـ 1فوریه 79
از :سفارت آمریکا در آنکارا
رونوشت :سفارت آمریکا در تهران
موضوع :افزایش نگرانیهای ترکیه در مورد ایران.
1ـ )تمام متن خیلی محرمانه است(
2ـ این یک پیام خبری است ٬و مقتضی اقدام نیست.
3ـ خالصه :مقامات و خبرنگاران ترکیه در روزهای اخیر در مورد اینکه رویدادهای ایران تعادل
استراتژیک را به ضرر غرب دگرگون سازد ٬اظهار نگرانی کردهاند .گزارش خبری پیرامون تجزیهطلبی
اـکراد ایران نیز نگرانیهایی را در اینجا پدید آورده است؛ چون امکان وارد شدن تأثیرات جنبی سیاسی به
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ترکیه نیز هست .اجویت در مصاحبه با مجله ”اشپیگل“ از عدم توانایی شاه در پیاده کردن هـمزمان
اصالحات دموکراتیک و عمران اقتصادی انتقاد کرد و از پیدایش ”تغییرات تند“ در منطقه اظهار نگرانی
نمود) .پایان خالصه(
4ـ در چند ماه گذشته دولت ترکیه از اظهار نظر پیرامون ایران با دقت خودداری کرده است ٬ولی
مقامات ترکیه در اختفا از تأثیرات بیثباتی ایران بر منافع ترکیه اظهار نگرانی کردهاند .ترکها معتقدند که از
پویایی سیاسی موجود در ایران برداشت درستی نداشتهاند و معتقدند که اـگر هم بخواهند نمیتوانند روند
مثبتی را در وقایع آن کشور پدید آورند .ترکیه ٬به عنوان همسایهای که مجبور است با هر رژیمی که در
ایران روی کار آید تفاهم داشته باشد ٬به این نتیجه رسیده است که باید احترام خود را حفظ کند.
5ـ با این وصف در گفتگوهای اخیر خود با مقامات عالیرتبه و رهبران سیاسی ترکیه شاهد ابراز
نگرانیهای عمیق بودهایم .ژنرال ساهنیکایا رئیس ستاد نیروی هوایی در تاریخ  9بهمن ماه در ضیافتی با
مشاور سیاسی مالقات و یک گفتگوی طوالنی با وی داشت.
ساهنیکایا گفت که وضع کنونی ایران برای ترکیه یک ”فاجعه استراتژیک“ است ٬و خود او شخصاً
ترس از برنده شدن کمونیسم دارد .او رویدادهای ایران را در متن تعادل قدرت منطقهای و جهانی میبیند و
سؤال کرد که آمریکا در حفظ تعادل به نفع خود چه کاری انجام خواهد داد.
سناتور ـکامبن ایفان رهبر حزب عدالت در تاریخ  10بهمن ماه نقطه نظرات مشابهی را ارائه کرد و گفت
اقدامات و بیانیههای آمریکا مبنی بر بهرهبرداری شوروی از اوضاع ایران مبهم بوده است .وی این وضع را
دارای اهمیت استراتژیک بسیار میداند و از آمریکا میخواهد که خود را بیش از حد با مسائل دموکراسی
مشغول ندارد و به شوروی در این زمینه اخطار نماید.
6ـ به دنبال انتشار گزارش مطبوعات  10بهمن ماه )تلگرام مرجع( در مورد تشکیل ”شورای وحدت
ـکردستان“ در ایران ٬سناتور انیان و دیگر میهمانان ضیافت ٬از ما سؤال کردند که آیا ما این خبر را تأیید
میکنیم .سناتور محسن باتور مقام ٬متنفذ در حزب خلق جمهوریخواه نگرانی عمیق خود را در مورد
پیدایش دولتهای مستقل آذری و کرد در ایران ابراز داشت و گفت این ایاالت تحت کنترل شوروی در
خواهد آمد .مقام وابسته دفاعی دریافته است که به دنبال انتشار خبرهای مطبوعاتی در مورد ”ـکردستان“
در تاریخ  10بهمن ماه ستاد عمومی ترکیه جلسهای تشکیل داد تا پیرامون اهمیت این رویداد برای ترکیه
بحث و تبادل نظر نماید.
7ـ در همین حال ٬در شماره جاری ”اشپیگل“ نخست وزیراجویت به طرز غریبی به روندرویدادهای
ایران اشاره کرده است .طبق ترجمه رسمی این مقاله به زبان انگلیسی )ـگویا مجله نکات مطروحه توسط
وی را منتشر خواهد کرد( اجویت از شاه به خـاطر عـدم ارتـقا ارزشـهای دمـوکراتـیک هـمگام بـا
مدرنسازیهای اقتصادی و اجتماعی که میتوانست مانع بیثباتیهای کنونی باشد انتقاد نمود .اجویت گفته
ترکیه در برابر مشکالت مشابه مصون خواهد بود ٬چون نهادهای دموکراتیک نیز به طور همزمان پیدایش
یافتهاند و حتی فراتر از تغییرات اقتصادی رفتهاند .اجویت گفت ”نظام قدیم“ در ایران پایان یافته است٬
لیکن نهادهای تغییر دهنده نظم سیاسی هنوز ظاهر نشده است.
اجویت با یادآور شدن این مطلب که منطقه خاورمیانه بسیار بحرانی است و آتشبس و صلح بر
”موازنه قدرت دقیق“ استوار است گفت ”تغییرات تند“ رو به هر سمت ٬نه تنها برای منطقه بلکه برای تمام
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جهان مخاطراتی را به همراه خواهد داشت.
8ـ اظهار نظر :با نتیجهـگیری بر اساس پوشش مطبوعاتی محدود در اینجا ٬ایران تا همین اواخر برای
آمریکا بیش از ترکیه یک مشکل در سیاست خارجی بود .ولی این امر گویا تغییر کرده است .ما فکر
میکنیم که ترکیه سیاست عدم مداخله هر چند ظاهری خود را حفظ نخواهد کرد ٬ولی بیانات ترکیه موضع
ترکیه را بیش از پیش روشن میسازد.
اجویت ظاهرًا انقراض سلطنت ایران را پذیرفته است )او از دیرباز به طور پنهانی از شاه انتقاد میکرد(
و حامی یک راه حل دموکراتیک است و در مورد ”تغییرات تندگرای انه“ نیز اظهار نگرانی کرده است .ولی
نگفته است که این نکته آخر به چه معنی است .اظهارات غیر علنی دیگران نشانگر نگرانی ترکیه در مورد
دیلون
تجزیه شدن ایران و یا تحت کنترل شوروی درآمدن آن میباشد.
سند شماره )(22

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

تاریخ 30 :بهمن ماه 1357ـ 9فوریه 79
از :سفارت آمریکا در آنکارا
رونوشت :سفارت آمریکا در تهران
موضوع :وضع تدارک نفتی ترکیه
1ـ تلگرام ٬اقدام مقتضی
2ـ خالصه :یکی از سرویسهای خبری محلی مدعی است که لیبی در نظر دارد به یک تحریم نفتی
جهانی مبادرت ورزد .با وجود دور ازواقعیت بودن ٬این مطلب توجه را به ناهنجاری وضع ترکیه در تأمین
نفت مورد نیاز خود معطوف میدارد.
ارسال هرگونه اطالعات موجود مبنی بر تکذیب یا تأیید این گزارش موجب امتنان سفارت خواهد
بود) .پایان خالصه(
3ـ ملیت ٬روزنامه طرفدار دولت ترکیه در تاریخ  20بهمن ماه گزارش داد که لیبی فروش نفت خود به
تمام نقاط جهان را متوقف ساخته است .بر اساس گزارش یک سرویس خبری محلی در آنکارا )بنام
آنکا( ٬این مقاله معتقد است که لیبی این تصمیم را به حمایت از خمینی در ایران اتخاذ نموده است.
4ـ روزنامه فوق گزارش داد که تصمیم لیبی ”بحران“ نفتی موجود در جهان را که نتیجه توقف صدور
نفت ایرانی پدید آمده بود ٬تشدید خواهد کرد .این مقاله در ادامه میگوید تصمیم لیبی شامل ترکیه نیز
میشود ٬چون ترکیه در سال  1978با لیبی قراردادی را منعقد ساخته بود تا طی آن سه میلیون تن نفت
دریافت دارد که تا به حال حدود  2/4میلیون تن آن ارسال گردیده است.
5ـ در تاریخ  20بهمن ماه ٬مقام سفارت با معاون مدیرکل بازاریابی شرکت نفت ترکیه )ـگولتکین
یوکسل( تماس گرفت تا پیرامون این گزارش خبری گفتگو نماید .یوکسل به مقام سفارت گفت که وی بیش
از آنچه در گزارش خبری آمده ٬در این زمینه اطالعیندارد .وی اضافه کرد پاالیشگاه ایپراس ترکیه که در
رابطه با نفت خام لیبی با شرکت بازاریابی نفتی پرگای لیبی قرارداد بسته بود ٬پس از پیدایش گزارش
خبری سعی کرده است از طریق تلکس با لیبی تماس بگیرد.
پرگا عالوه بر عدم پاسخ ٬دریافت تلکس را نیز تأیید نکرده است و وی پیشنهاد کرد که پرگا امروز
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تعطیل خواهد بود ٬چون روز جاری یکی از روزهای تعطیل مذهبی میباشد.
6ـ مقام سفارت از یوکسل پرسید که وضع نفتی پاالیشگاه ایپراس تا چه حد بحرانی است ٬چون در
نشریه ملیت مورخ  19بهمن گزارش شده بود که این پاالیشگاه تنها معادل یک روز مصرف خود ٬نفت خام
دراختیاردارد .وی گفت در زمان درج خبر این موضوع صحت داشت ٬لیکن محدودیت نفتی پاالیشگاه با
ورود تانکر نفتی جدید در غروب روز بعد ) 19بهمن ماه( از بین رفته است .نفت وارد شده توسط این تانکر
ادامه کار پاالیشگاه را به مدت هفت روز دیگر ممکن خواهد ساخت.
7ـ یوکسل گفت که منطقه ساحلی استانبول و دریای سیاه که توسط پاالیشگاه ایپراس تدارک میگردد
تا ده روز دیگر سوخت نفتی مصرفی و تا  5روز دیگر سوخت دیزل مصرفی خود را خواهد داشت .وی
اضافه کرد که در رابطه با محصوالت دیگر از قبیل بنزین محدودیتی وجود ندارد ٬فقط در رابطه با توزیع
مشکالتی وجود دارد.
8ـ مقام سفارت از یوکسل خواست که پیرامون تدارک نفتی ترکیه به طور کلی اظهار نظر نماید .وی
ـگفت پاالیشگاههای ترکیه در وضع خوبی به سر نمیبرند .ترکیه در نظر داشت حدود  2میلیون تن نفت
مورد نیاز خود را در سال  1979از طریق بازار سیاه به دست آورد ٬ولی این کار نیز مشکل خواهد بود“.
وی گفت با این وصف ٬ترکیه قادر خواهد بود در اـکثر مواقع پاالیشگاههای خود را مشغول بـه کـار
نگاهدارد ٬ولی ممکن است این عملکرد باظرفیت کامل همراه نباشد.
9ـ اظهار نظر :وضع ترکیه از نظر نفتی چندان خوب نیست ٬ولی ترکیه به این نحوه زندگی بخور و نمیر
عادت کرده است .ولی در صورتی که لیبی بخواهد تحریم نفتی خود را طبق گزارش سرویس خبری آنکا به
اجرا درآورد ٬ترکیه به آسانی نخواهند توانست نفت دیگری را جایگزین نفت لیبی نماید .از زمان سفر
نخست وزیراجویت به لیبی در ماه گذشته ترکیه فکر میکرد که لیبی در سال 1979چهارمیلیون تن نفتبه
این کشور صادر خواهد کرد .در صورتی که لیبی به این تعهد خود عمل نکند ٬تنها منبع قابل اعتماد نفتی
دیگر ترکیه پنج میلیون تن نفتی خواهد بود که از عراق دریافت خواهد کرد .در نتیجه ٬تحریم نفتی لیبی
ترکیه را وادار خواهد ساخت که برای تأمین  6میلیون تن نفت مورد نیاز خود به بازار سیاه روی آورد ٬تا
بتواند سطح وارداتی  11) 1978میلیون تن( خود را حفظ کند .ولی رابط شرکت موبیل در استانبول به
سرکنسول اطالع داده است که ترکیه در یافتن منابع نفتی دیگر در بازار سیاه به سه دلیل با مشکالتی رو به
رو شده است:
) (1قیمت نفت در بازار سیاه به علت محدودیت عرضه بسیار باال است.
) (2تأمین کنندگان نفت بازار سیاه ترجیح میدهند به مشتریانی نفت بفروشند که بیش از ترکیه در
بازار سیاه فعالیت دارند.
) (3تأمین کنندگان نفت بازار سیاه ترکیه را متهم به ”تحریم“ آژانس انرژی بینالمللی کردهاند و حال
آنکه ترجیح میدهند نفت خود را به اعضای این آژانس بفروشند.
10ـ خبر مربوط به تحریم نفتی توسط لیبی واقعگرای انه به نظر نمیرسد .اـگر واقعیت داشته باشد٬
قذافی آن را به طرز فاحشتر از آنچه که در صفحه هشتم ملیت آمده اعالم میکرد.
11ـ اقدام مقتضی :ارسال هر گونه اطالعات در رد یا تأیید این گزارش موجبات امتنان سفارت را
فراهم خواهد آورد.
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سند شماره )(23
طبقهبندی :خیلی محرمانه
تاریخ 2 :اردیبهشت 1358ـ 22آوریل 1979
به :وزارت امور خارجه در واشنگتن دی .سی
از :سفارت آمریکا در ـکویت
رونوشت :سفارت آمریکا در تهران
موضوع :اولین کمک ـکویت به ترکیه
1ـ )تمام متن خیلی محرمانه است(
2ـ آژانس کمکهای رسمی عمرانی ـکویت ٬صندوق کویتی عمران اقتصادی عربی ٬علیرغم عنوان خود
از سال  1974به کشورهای غیر عربی کمکهایی ارائه کرده است .مقامات مالی ـکویت در گذشته نیز خاطر
نشان ساختهاند که به ترکها گفتهاند که مایلند به تقاضای ترکیه در زمینه کمکهای عمرانی پاسخ گویند٬
لیکن گویا ترکها هیچگاه این امکان را مورد بهرهبرداری ٬قرار ندادهاند.
3ـ اوضاع داخلی ترکیه احتماًال در طرز تفکر دولت ترکیه نسبت به کمکهای عربی تغییر داده است .در
تاریخ یکم اردیبهشت مقام مالی ـکویت با اشاره به سند کمک دراز مدت روی میز خود گفت ٬هیئت مدیره
این صندوق اخیرًا اعطای  4میلیون دینار وام کویتی )معادل  14/5میلیون دالر( را در قبال پروژه 55
میلیون دالری برق کیلکی که در بسفر واقع شده تصویب کرده است .در رابطه با امضای قرارداد باید با
مقامات ترکیه مذاـکره گردد.
4ـ مقام صندوق کویتی گفت که از طرف این صندوق تیمی به آنکارا رفته است تا تقاضای کمک ترکیه
را در مورد یک پروژه تأمین آب در آنکارا مورد مطالعه قرار دهد .تاـکنون میزان سرمایهـگذاری ـکویت در
این پروژه مشخص نشده است.
5ـ اظهار نظر :این واقعیت که ـکویت یعنی کمک دهنده بزرگ عربی قرار است به ترکیه کمک نماید٬
بسیار بااهمیتتر از میزان کمک آن میباشد 14/5 .میلیون دالر در مقایسه با بهره ماهانه قروض خارجی
ترکیه که طبق برآورد ـکویت حدود  60میلیون دالر است بسیار بسیار کماهمیت میباشد .ولی نکته مهم
دیگر این است که ترکیه برای جلب کمکهای مورد نیاز خود تالش بیشتری را انجام داده است.
مائسترون

سند شماره )(24
طبقهبندی :خیلی محرمانه
تاریخ 14 :اردیبهشت 1358ـ 4مه 1979
به :وزارت امور خارجه در واشنگتن دی .سی .فوری
از :سفارت آمریکا در آنکارا
رونوشت :سفارت آمریکا در تهران
موضوع :اجالس سفیران خاورمیانهای ترکیه
1ـ )طبقهبندی نشده( این یک پیام اطالعاتی است و نیازی به اقدام ندارد.
2ـ )خیلی محرمانه( خالصه :کنفرانس خاتمه یافته اخیر سفیران ترکیه در کشورهای اسالمی به این
دلیل تشکیل گردید تا سیاست ترکیه در قبال خاورمیانه و کنفرانس آتی وزیران خارجه اسالمی مورد بحث
قرار گیرد .گزارش مطبوعاتی نشانگر آن است که سفیران مزبور از ترکیه خواستهاند که روابط اقتصادی٬
تجاری و سیاسی خود را با کشورهای همجوار گسترش دهد .در مورد عدم توانایی و موفقیت رژیم ایران
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در تحکیم قدرت و کاهش اعتماد کشورهای میانهرو عربی نسبت به آمریکا نیز نگرانیهایی ابراز گردیده
است .یکی از منابع ما در وزارت امور خارجه اطالع داد که مسئله مناطق کردنشین هسته اصلی بحثهای
اجالس را تشکیل میداده است) .پایان خالصه(
3ـ )طبقهبندی نشده( در تاریخ 29ـ 27آوریل وزارت امور خارجه ترکیه اجالس سه روزهای را با
شرکت سفیران خود در  9کشور اسالمی )ایران ٬عراق ٬ـکویت ٬سوریه ٬افغانستان ٬پاـکستان ٬لبنان ٬عربستان
سعودی و مصر( تشکیل داد .این اجالس که شامل نمایندگان همه وزارتخانههای مسئول در اموراقتصادی
و خارجی و نیز رئیس ستاد مشترک ترکیه ژنرال اورن و رئیس سازمان اطالعاتی ترکیه ژنرال ارسوز بود٬
جهت بررسی سیاست خارجی ترکیه در خاورمیانه انعقاد یافته بود .طبق گزارش مطبوعات از سفیران
خواسته شده بود تا نظریات وپیشنهادات خود را در مورد سیاستهایی که باید در قبال کنفرانس آتی وزیران
خارجه کشورهای اسالمی اتخاذ شود ارائه دهند.
4ـ )طبقهبندی نشده( سخنرانی نخستوزیر اجویت دردومین روز اجالس مقامات و سفیران که در
مطبوعات نیز درج گردیده است خواستار گسترش روابط ٬همکاری و همبستگی با کشورهای منطقه
میباشد .با اشاره به بیانات پیشین خود در مورد مداخله ”امپریالیست“ و ”ـکاپیتالیست“ در خاورمیانه٬
نخست وزیر اظهار داشت” :هنوز کسانی هستند که میخواهند مانع گسترش همکاریهای ما و قـطع
صمیمت )تاریخی( ما در گذشته باشند و این تالشها ممکن است ادامه یابد .عالوه بر این ٬بعضی از آنها
میخواستند نفاق و تردید را در میان کشورهای منطقه پرورش دهند .ما معتقدیم که کشورهای منطقه با
توسل به اتحاد و همکاری میتوانند بر این تالشهای منفی چیره شوند .تنها کشورهای این منطقه هستند که
میتوانند برای مشکالت منطقه راهحلهای مناسبی فراهم آورند“.
5ـ )طبقهبندی نشده( اجویت در سخنرانی خود تأـکید خاصی بر ایجاد همکاریهای اقتصادی صمیمانه
نمود .او به سفرا گفت” :مانمیتوانیم میان مسائل اقتصادی و سیاسی اولویتی قائل شویم .ولی به نظر ما اـگر
از همکاریهای اقتصادی شروع کنیم ٬راه حلهای مناسبی برای مشکالت سیاسی نیز فراهم خواهد آمد“.
وی در این رابطه گفت اـگر منابع صنعتی و طبیعی و کشاورزی ترکیه و نیروی کار صادراتی این کشور با
منابع طبیعی ـ نفت ـ و امکانات مالی کشورهای منطقه ترکیب گردد ٬همه کشورهای منطقه از آن سود
خواهند برد.
6ـ )طبقهبندی نشده( با گزارش پیرامون نتایج کنفرانس در اول ماه می در روزنامه ملیت طرفدار
دولت ٬خبرنگار دیپلماتیک مطلع نیلوفر یاسین اطالع داد که سفیران در هفت موردتوافق دارند و به عنوان
پیشنهادات خود آنها را تسلیم دولت خواهند کرد .این پیشنهادات عبارتند از:
ـ دولت تالش نماید روابط اقتصادی ٬تجاری و فنی خود را با کشورهای همجوار افزایش دهد .سفیران
از نحوه برخورد ترکیه در استفاده از بازارهای منطقهای انتقاد کردهاند.
ـ اـکنون جو مناسبی فراهم آمده است و ترکیه میتواند با اـکثر کشورهای خاورمیانهای روابط نزدیکی
برقرار سازد.
ـ آنها معتقدند که ترکیه باید از درگیر شدن در اختالفات اعراب اجـتناب ورزیـده و طـرفگیری
نیزننماید .عالوه بر این ٬ترکیه باید از انقالب راستین اعراب حمایت نماید .در رابطه با کنفرانس وزیران
خارجه اسالمی ٬ترکیه باید در مقابل توسل به اقدام ٬مقاومت نموده و روابط خود با مصر را قطع نموده و در
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تحریمهای اقتصادی شرکت جوید.
ـ ترکیه باید تماسهای خود با عربستان سعودی را افزایش دهد البته بر اساس تصمیم سیاسی سعودی
مبنی بر دادن کمک به ترکیه.
ـ بازدیدهای مقامات باید افزایش یابد.
ـ ترکیه باید اقدامات جدیتری در قبال قاچاق انجام دهد تا تجارت قانونی با کشورهای همجوار به
جریان افتد.
ـ دیپلماتهای ترکیه در خاورمیانه باید در زمینههای اقتصادی و تجاری تجربه و آموزش داده شوند.
6ـ )طبقهبندی نشده( در رابطه با اوضاع ایران و طبق گزارش روزنامه ملیت ٬سفیران از اینکه رژیم
ایران موفق نشده است قدرت خود را تحکیم بخشد ٬اظهار نگرانی کردهاند .سفیران از دولت خواستهاند که
وقایع ایران و خصوصًا تالشهای اقلیتهای ایرانی را در کسب خودمختاری زیر نظر داشته باشد .آنها نگران
این هستند که مبادا از طریق ایران اسلحه به گروههای موجود در ترکیه برسد.
7ـ)طبقهبندی نشده( سفیران یاد آور شدند که به خاطر طرز فکر ضعیف آمریکا در قبال وقایع ایران که
منجر به سقوط شاه گردید ٬کشورهای میانهرو خاورمیانه در حال حاضر به آمریکا اعتماد کمتری دارند.
سفیران اظهار داشتند که اـگر این بحران اعتماد افزایش و شدت یابد روسها نیز سعی خواهند کرد با تالش
ال ایجاد شده ٬توسط آمریکا را پر نمایند .بنا به گزارشها نمایندگان دولت ترکیه در این مورد نگرانی
خود خ ٔ
عمیق ابراز داشته و گفتهاند که خاورمیانه مهمترین منطقه مبارزه نفوذی ابرقدرتهاست و همیشه یکی از
ال ایجاد شده به وسیله دیگری را پر سازد.
آنها سعی دارد ٬خ ٔ
8ـ )خیلی محرمانه( اظهار نظر :چند روز قبل از این اجالس سه روزه بسیاری از مطبوعات اظهار نظر
داشتند که در نتیجه این اجالس تغییرات مهمی در سیاست ترکیه در قبال خاورمیانه به وقوع خواهد
پیوست .بر اساس گزارش یاسین ٬که کامل سرپرست امور سیاسی وزارت خارجه صحت آن را در گفتگو با
ـکاردار آلمان غربی تأیید کرده است ٬این تغییرات رخ ندادهاند .بیانات اجویت ٬که در آن از اسـتمرار
صمیمت و ایجاد روابط با دولتهای همسایه صحبت کرده ٬نشانگر عقب نشینی ناچیز وی در محکوم
شمردن مداخله کاپیتالیستها در منطقه است )آنکارا  .(3288اجویت خیلی میل دارد به عراق و عربستان
سعودی نزدیک شود ٬چون این دو از نظر نفت و امور مالی میتوانند به ترکیه کمکهای بسیار بنمایند.
9ـ طبق اظهارات باتو سرپرست بخش امور قبرس و یونان وزارت امور خارجه ترکیه که در کنفرانس
شرکت جسته بود ٬مسئله روابط ترکیه با اسرائیل و نحوه برخورد با آن در کنفرانس آتی وزیران خارجه
ـکشورهای اسالمی اجالس چندان مطرح نگردید .باتو گفت مشکالت امنیتی جدید ترکیه به دنبال سقوط
شاه درایران و به خصوص خطر بروز ناسیونالیسم کردی و روشهای مبارزه با این خطر برای حفظ تمامیت
ارضی ترکیه مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
اسپیرز
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سند شماره )(25
طبقهبندی :خیلی محرمانه
تاریخ 27 :اردیبهشت 1358ـ 17مه 1979
به :وزارت امور خارجه در واشنگتن دی .سی .ـ با اولویت
از :سفارت آمریکا در آنکارا
رونوشت :سفارت آمریکا در تهران
موضوع :نظریات هیئت نمایندگی ترک در مورد ـکنفرانس اسالمی
1ـ تمام متن خیلی محرمانه است.
2ـ یکی از اعضای هیئت نمایندگی ترکیه در کنفرانس فز )ـکنفرانس اسالمیـ م( با خوشحالی گفت
ترکیه توانسته است بدون مصالحه در مورد مواضع خود در قبال خاورمیانه در مورد قبرس قطعنامهای به
تصویب برساند .تندروها از ترکیه نخواسته بودند که با اسرائیل قطع رابطه کند ٬ولی ترکها احساس کردند
ـکه نباید درمورد به تعلیق در آمدن عضویت مصر سر و صدا راه بیندازند .ترکهامعتقدند که سعودیها بر ساف
نفوذ بسیار دارند و هیئت نمایندگی ایرانی از هیچ گونه عمقی برخوردار نبودند) .پایان خالصه(
3ـ متخصص امور قبرس در هیئت نمایندگی ترکیه در ـکنفرانس اسالمی ٬اینال باتو ٬به مقام سفارت
)پک( گفت که ترکها از اینکه توانستهاند بدون اینکه مجبور باشند مورد سیاستهای معتدل خاورمیانهای
خود سازش نمایند ٬قطعنامهای را در مورد قبرس به تصویب برسانند ٬خوشحال هستند .در مشورتهای
پیشین و در اجالس افتتاحیه کنفرانس ٬ترکها به شرکت کنندگان اخطار کرده بودند که آنها نمیتوانند با
اسرائیل قطع رابطه کنند .باتو گفت که ترکها تهدید کرده بودند که اـگر قرار باشد ترکیه به عنوان تنها کشور
اسالمی مرتبط با اسرائیل مورد انتقاد قرار گیرد از اجالس بیرون خواهند رفت .باتو گفت این پایداری قوی
سبب شد که رادیکالهای عرب در این مورد به ترکیه فشار وارد نیاورند.
4ـ پس ازپیروزی در مورد این مسئله ترکها متوجه شدند که برای به دست آوردن قطعنامهای مثبت در
مورد قبرس آنها باید به رادیکالهای عرب در مورد به تعلیق درآمدن عضویت مصر امتیازی بدهند .بنابر
این ترکیه در این مورد با اـکثریت آراء مخالفتی ننمود و بدون اینکه ”سخنی بگوید“ آن را پذیرفت.
5ـ ترکیه ازتصویب قطعنامه قبرس به وسیله کنفرانس بسیار خوشحال بود .پیشنویس اولیه ترکیه در
ـکمیته مسدود گردید ٬ولی ترکها توانستند موجبات تصویب آن را فراهم آورند .تنها الجزیره و یمن جنوبی
در این مورد اعتراض کرده بودند .الجزیره تالش بسیار کرد تا به طرفداری از موضع ترکیه قطعنامهای
صادر نشود ٬ولی ترکیه از طرف پاـکستان و بنگالدش و عربستان سعودی کمک زیادی دریافت نمود .باتو
معتقد است که سعودیها ساف را آرام نگاهداشتند تا در برابر موضع ترکیه مخالفت چندانی نشان ندهد.
6ـ باتو گفت قطعنامه مربوط به قبرس بسیار شبیه قطعنامههای پیشین کنفرانس است و تفاوت آن در
دو پاراـگرافی است که در انتها آورده شده )متن برای  INR/ DDR/ RWEفرستاده شده است( .دو پاراـگراف
نهایی به شرح زیر است:
ـ از دو جامعه دعوت میشود که با برقراری آتشبس از طریق مذاـکره مشکالت خود را به طرز
مسالمتآمیز حل نمایند.
ـ از اعضای ـکنفرانس اسالمی میخواهد که از حسن نیت خود استفاده کرده و هر کاری که از آنها
برمیآید انجام دهند تا جامعه مسلمانان ترک قبرسی از کمکهای بینالمللی استفاده برند و کمکهای الزم را
به آنها بنمایند تا اقتصادشان که در نتیجه تحریمها متوقف شده ٬فعال گردد.
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7ـ باتو گفت به طور کلی ترکها معتقدند که سعودیها از نفوذ بیش از حد خود بر ساف استفاده کردند و
توانستند عامل مهمی را در پیدایش این نتیجه مثبت برای ترکیه سبب شوند .باتو گفت هیئت نمایندگی
ایرانی در کنفرانس تا آنجا که ترکیه میداند نقشی نداشت .ایرانیها دیرتر از موعد در اجالس حاضر شدند
)در روز سوم( و به هیچ یک از زبانهای غربی سخن نمیگفتند و به همین جهت نتوانستند با هیئتهای
نمایندگی غیر عربی رابطه برقرار سازند) .آنها ظاهرًا به عربی صحبت میکردهاند (.باتو گفت بین این هیئت
نمایندگی ایرانی و هیئتهای پیشین که بسیار عالی و از نظر دیپلماتیک صیقل یافته بودند ٬تفاوت زیادی
وجود داشت .ایرانیان مانند آیتاهللها لباس پوشیده بودند و نمیدانستند چه کاری باید انجام بدهند.
اسپیرز

سند شماره )(26
طبقهبندی :خیلی محرمانه
تاریخ 14 :خرداد  1358ـ  4ژوئن 1979
به :وزارت امور خارجه در واشنگتن دی .سی .ـ فوری
از :سفارت آمریکا در آنکارا
رونوشت :به سفارت آمریکا در تهران
موضوع :کسب اجازه ورود به آمریکا برای وزیر کشور پیشین ایران ٬حسن زاهدی
1ـ )تمام متن خیلی محرمانه است( تلگرام اقداماتی
2ـ وزیر امور خارجه آـکان در وزارت امور خارجه امروز صبح با سفیراسپیرز مالقات نمود و از دولت
آمریکا خواست تا بدون سر و صدا با وی همکاری نماید تا وزیر کشور پیشین ایران حسن زاهدی را از
ترکیه خارج نموده و به آمریکا نزد دخترش برساند .بنا به گفته آـکان ٬زاهدی چهار روز قبل در ”لباس
مبدل“ وارد ترکیه شد و اـکنون در اختفا به سر میبرد .آـکان قرار است در نهم ژوئن از ایران بازدید به عمل
آورد و میخواهد در آن زمان بتواند ادعا کند که زاهدی در ترکیه نمیباشد .بنا به گفته آـکان ٬زاهدی دارای
پاسپورت دیپلماتیک ایرانی است و تا سال  1981نیز روادید آن اعتبار دارد .وی گفت در صورت لزوم
دولت ترکیه میتواند جواز سفر در اختیار زاهدی قرار دهد.
3ـ سفیر گفت الزم است از واشنگتن دستور بگیرد و بعدًا نزد وی باز خواهد گشت .پس از این گفتگو٬
به نظر ما بهترین راهحل این است که به آـکان بگوییم که زاهدی چون پاسپورت و روادید آمریکا دارد
میتواند به آمریکا بیاید ودولت آمریکا باید وسیله مسافرت او را با هواپیما فراهم نماید .در صورتی که آن
اسپیرز
وزارتخانه دستور دیگری ندهد .ما فردا این کار را خواهیم کرد.
سند شماره )(27
طبقهبندی :خیلی محرمانه
تاریخ 24 :خرداد 1358ـ 14ژوئن 1979
به :وزارت امور خارجه در واشنگتن دی .سی .ـ فوری
از :سفارت آمریکا در آنکارا
رونوشت :سفارت آمریکا در تهران
موضوع :سفر وزیر خارجه ترکیه به ایران
1ـ پیام حاضر پیام خبری است.
2ـ خالصه :در طول بازدید سه روزه از ایران ٬وزیر امور خارجه ترکیه پیرامون همکاریهای اقتصادی٬
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بازرگانی و فنی گفتگو کرد.
بیانیه مشترک ایران وترکیه که در 22خرداد )پس از بازگشت آـکان به آنکارا( منتشرگردید ٬مدعی است به
نتایج قاطعی دست یافته شده است .بنا به گفته ترکها ٬مهمترین موفقیت این مذاـکرات  60درصد افزایش
نفت خامی بود که ایرانیها در سال  1358در اختیار ترکیه قرار خواهند داد.
در صورتی که ایران به تعهد خود عمل کند  10درصد از نفت وارداتی ترکیه را مانند سال  1357تأمین
خواهد کرد) .پایان خالصه(
3ـ درتاریخ 21خرداد ماه٬وزیر امور خارجه ترکیه گوندوزآـکان در یک کنفرانس مطبوعاتی در تهران
ـگفت که ایران توافق کرده است محموله نفت ارسالی خود به ترکیه در سال  1358را بیش از سطح مورد
توافق در اوائل خرداد )پاراـگراف  3مرجع الف( افزایش داده و بنا به اظهارات مطبوعات ترکیه ٬قرار است
میزان این نفت صادراتی در سال  1359نیز افزایش یابد .سرپرست بخش امور نفتی وزارت خارجه ترکیه
عمر زیتیناوغلو در گفتگو با مقام سفارت این گزارش را تأیید نمود و اضافه کرد که ایران نفت صادراتی
خود به ترکیه را در سال  1358معادل  6درصد بیش از میزان مورد توافق در اوائل خرداد افزایش خواهد
داد) ٬معادل  300000تن( و میزان سوخت ارسالی به این کشور را نیز  50درصد ) 100/000تن( افزایش
خواهدداد و مقادیر نامشخصی گاز خالص مایع وسوخت هواپیما نیز دراختیار این کشور قرار خواهدداد.
در نتیجه ٬کل نفت صادراتی ایران به ترکیه )برحسب تن( بشرح زیر خواهد بود:
1359
1358
500/0000
800/000
نفت خام
500/000
300/000
نفت سوختی
50/000
30/000
ـگاز خالص مایع
10/000
5/000
سوخت هواپیما
4ـ آـکان به مطبوعات گفت که در طول سفر سه روزه خود به ایران در رابطه با نفت ارسالی ایران به ترکیه
در سال  1358با رئیس شرکت ملی نفت ایران حسن نزیه به نتایج قاطعی دست یافته است .وزیر خارجه
ـگفت احتماًال در اواخر تیرماه یک هیئت نمایندگی ترکیهای به ایران سفر خواهند کرد تا ایران نیز در اوائل
مرداد ماه کار ارسال نفت را آغاز نماید.
5ـ ترکیه انتظار دارد که شرایط باز پرداخت عادی اوپک در مورد این خرید نفتی مصداق پیدا کند٬
یعنی قیمت کامل )دالر برای هر بشکه(  45روز پس از تحویل نفت پرداخت گردد .با این وصف ٬آـکان به
مطبوعات اظهار داشت که شرایط دقیق باز پرداخت هنوز روشن نشده است.
6ـ ایران از ترکیه خواستار صدور گندم ٬گوشت ٬دام زنده ٬تخم مرغ و پنیر بر اساس یک قرارداد دراز
مدت شده است.
ترکیه نیز توافق کرده است که  50/000تن از محصول گندم سال  1357را به ایران صادر نماید و پیرامون
امکانات صادراتی دیگر نیز بررسی و تحقیق نماید .همچنین توافق شد که بخشهای خصوصی و دولتی دو
ـکشور با یکدیگر جهت انجام مقاصد تجاری تماس برقرار نمایند.
7ـ هیئت نمایندگی ترکیه خواستار امضای یک قرارداد چهارچوب بازرگانی و فنی و یک قرارداد
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فرهنگی گردید .لیکن طرفین ایرانی که برای امضای چنین قراردادهای همهجانبهای آمادگی نداشتند
اظهار داشتند که این پیشنهادات را مورد بررسی قرار خواهند داد .آـکان به مطبوعات گفت که ترکیه قبول
ـکرده است پیرامون یک پروژه خاص به تحقیق بپردازد.
این پروژه عبارت است از احداث یک خط لوله گازی و نفتی از ایران به دریای سیاه به مقصد مدیترانه.
8ـ درتاریخ 22خرداد ماه به طور همزمان دردو کشورایران وترکیه یک خبرمطبوعاتی منتشر گردید
و گشایش یک دوره جدید در روابط ایران و ترکیه را تبریک گفت .مطبوعات با اعتراف به این واقعیت که
هنوز اساس همکاریهای اقتصادی روشن نشده ٬اظهار داشتند که این ”مالقات نتایج بسیار موفقیتآمیزی
را به همراه داشت که جو تفاهم و روحیه اخوت اسالمی بر آن حاـکم بود“.
9ـ اظهار نظر :سفر وزیر خارجه ترکیه به ایران موفقیتآمیزتر از سفر وی به عراق ٬عربستان سعودی ٬و
امارات متحده عربی در اوائل خرداد بود )مرجع ب ٬پاراـگراف  .(12در این سفر آـکان نه تـنها زمـینه
همکاریهای اقتصادی صمیمانهتر را فراهم آورد .بلکه به ایجاد کارهای روبنایی نیز دست زد .او موفق شد
به هدف ترکیه در متقاعد ساختن ایرانیها به دوباره از سر گرفته شدن صدور نفت به ترکیه دست یابد .اـگر
ایران بتواند در سال  1358به تعهد خود عمل نماید ٬بار دیگر خواهدتوانست  10درصد از نفت وارداتی و
محصوالت پاالیشی مورد نیاز ترکیه را تأمین نماید .زیتین اوغلو گفت فکر نمیکند که ایران قادر باشد در
سال  1359معادل  5میلیون تن نفت به ترکیه صادر نماید .لیکن گفت اـگر ایران این مقدار نفت را به ترکیه
بدهد ٬ترکیه در سال  1359در این رابطه به شوروی متکی نخواهد بود ٬البته در صورتی که عراق و لیبی نیز
به تعهد عمل خود عمل کرده و به ترتیب  5میلیون تن نفت مورد توافق را به ترکیه صادر نمایند.
10ـ اـگر این بیانات صمیمانه با عمل توأم گردد ٬روابط اقتصادی ایران و ترکیه در همان جا که در سال
 1357قطع گردیده بود از سر گرفته خواهد شد .به احتمال بسیار همکاریهای بازرگانی ٬اقتصادی و فنی
بین دو کشور همسایه افزایش خواهد یافت ٬لیکن هنوز معلوم نیست که انقالب ایران اجازه تحقق این
امکانات را بدهد) .پایان اظهار نظر(
11ـ ما از طریق دیگر افراد ترک شرکتکننده در این سفر اطالعات بیشتری کسب خواهیم کرد و برای
اسپیرز
شما گزارش ارسال خواهیم نمود.
سند شماره )(28
طبقهبندی :خیلی محرمانه
تاریخ 29 :خرداد 1358ـ 19ژوئن 1979
به :وزارت امور خارجه در واشنگتن دی .سی .ـ با اولویت
از :سفارت آمریکا در آنکارا
رونوشت :سفارت آمریکا در تهران
موضوع :سفر وزیر خارجه ترکیه به ایران
1ـ تمام متن خیلی محرمانه است .پیام حاضر اطالعاتی است.
2ـ خالصه :وزیر خارجه آـکان معتقد است که توانسته است با رژیم انـقالبی ایـران ”ـگـفتگوهای
حسنهای“ را آغازنماید.توافقهایی در زمینه گسترش همکاریهای اقتصادی و فنی به وجود آمده است ولی
به موارد خاص آن اشارهای نشده است.
آـکان معتقد است که ایرانیها میخواهند روابط بهتری با آمریکا برقرار سازند ٬ولی در این زمینه سوءظن و
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تردید دارند .آنها نسبت به شوروی و اسرائیل با تندی رفتار کردهاند .نشانی از عالقه به گسترش همکاری
منطقهای )بین پاـکستان ٬ایران و ترکیه( و حمایت اخالقی از شورشیان افغانی به چشم نمیخورد) .پایان
خالصه(
3ـ بنا به درخواست سفیر ٬وزیر خارجه آـکان گزارش مفصلی از سفر خود به ایران در تاریخ 11ـ9
ژوئن ارائه نمود .وزیر خارجه گفت در این سفر به هدف اصلی یعنی آغاز گفتگوهای حسنه با رژیم انقالبی
ایران دست یافتیم وتوانستیم راه را برای گسترش همکاریهای اقتصادی و فنی هموار سازیم .ایرانیها نیز به
تمایل سیاسی ترکیه به برقراری همکاریهای صمیمانهتر پاسخ مثبت دادند .ولی وزیر امـور خـارجـه
نتوانست بگوید که وقایع چگونه پیش خواهند رفت ٬چون ایرانیها آمادگی تمرکز بر موارد خاص از قبیل
تشکیل کمیسیون مشترک را ندارند .نگرانی اصلی آنها بیشتر مربوط به امور داخلی میشد تـا امـور
خارجی .گرچه ایرانیها وانمود میکردند که کنترل امور را در دست دارند ٬ولی آـکان چندان هم خوشبین
نبود.
4ـ معاون وزیر خارجه و وزیر خارجه یزدی درطول اقامت وی حدود یک روز و نیم با وی همراه بود.
عالوه بر این وزیر امور خارجه توانست حدود 40دقیقه با نخست وزیر بازرگان و حدود یک ساعت و نیم
با آیتاهلل خمینی مالقات نماید .همچنین مالقاتی با تعدادی از وزیران از قبیل سرپرست شرکت ملی نفت
ایران نیز صورت گرفت.
5ـ برداشتهای آـکان:
ـ خمینی :وی که یک انقالبی سرسخت اسالمی است و حاضر نیست به ایدئولوژیهای دیگر میدان
بدهد ٬با آـکان در مورد اسقف ماـکاریوس گفتگو کرد .او با غرب به دالیل فرهنگی و مذهبی بسیار مخالف
است .مالقات با آیتاهلل بسیار غیر عادی بود چون خبرنگاران تلویزیونی و مطبوعات در سراسر مالقات
حضور داشتند.
ـ یزدی :رفتار یزدی بسیار خوب است .نحوه برخورد وی ”مدرن“ بود ولی در آن رنگ شدیدی از
ایدئولوژی اسالمی نیز مشاهده میشد .در حال حاضروی رابط بین خمینی ودولت بازرگان است و روابط
موجود با نخست وزیر نیز صمیمانه است .ولی معلوم نیست در آینده چه اتفاقی رخ خواهد داد .آـکان فکر
میکند که یزدی مخالف غرب نیست و میخواهد با آمریکا روابط بهتری برقرار گردد )دستیار آـکان یعنی
ادیمن در مورد این نقطه نظر وزیر تردید دارد(.
ـ بازرگان :وی که یک سیاستمدار مسن است .حامی همکاری باترکیه است وازاینکه مذاـکراتی دراین
جهت آغاز شده اظهار خوشحالی نمود .نحوه برخورد وی با مسائل بیش از یزدی توأم با مادیگرایی بود.
و ـشریعتمداری :آـکان در میان ایرانیها به ایشان عالقه بسیار دارد .او این آیتاهلل ترکیاالصل را بیش از
خمینی دموکراتیک و انساندوست میداند و معتقد است که روابط بین این دو آیتاهللچندان خوب نیست و
آنها دائمًا با یکدیگر در مورد مسائل قانون اساسی مشاجره دارند.
6ـ مسائل عمده:
ـ روابط با آمریکا :برداشت آـکان این است که ایرانیها مایلند با آمریکا روابط حسنه برقرار سازند ٬ولی
نسبت به انتقادهای سنا در مورد مسائل حقوق بشر بسیار حساسیت به خرج میدهند .آـکان از آمریکا
میخواهد که با احتیاط و آرامی برخورد کرده و به ایرانیها بفهماند که همکاری به نفع هر دوی آنهاست.در
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این رابطه وی گفت امیدوار است ما سفیر جدیدی به ایران بفرستیم .سفیر گفت که ایرانیها پس از آنکه
پذیرش سفیر کاتلر را تصویب کرده بودند آن را رد نمودند که واشنگتن نمیتواند با این گونه اعمال کنار
بیاید .عالوه بر این سفیر گفت دولت ـکارتر در انتقاد از عدم رعایت حقوق بشر در ایران انقالبی محتاطانه
عمل کرده است ٬در حالی که از دولت شاه نیز در مورد همین مسئله انتقاد میکرد.
ـ روابط با روسیه :آـکان گفت که احساس میکند ایرانیها مایل به برقراری روابط با شوروی نیستند.
ایرانیها معتقدند که شوروی به گروههای مخالف یاری میرساند .آـکان گفت که ایرانیها گفتهاند که به نظر
آنها آمریکا در مسائل جاری مداخلهای ندارد .ـ اسرائیل :ایرانیها نسبت به اسرائیل ٬به سختترین نحوی
عکسالعمل نشان دادهاند .ایرانیهاشدیدًا معتقدند که اسرائیل با بقایای ساواـک همکاری میکند تا در میان
ـگروههای مخالف شورش ایجاد نماید .ـ عراق :ایرانیها از موضع عراق بخصوص در استان خوزستان که
مخالفین آنجا از عراق کمک دریافت میکنند ٬سر در نیاوردهاند.
ـ افغانستان :ایرانیها با شورشیان اسالمی افغانستان اظهار ”همبستگی اخالقی“ کردهاند .ایـرانـیها
معتقدند که دولت ترکی با مشکالت شدیدی مواجه است.
ـ سازمان گسترش همکاری منطقهای :ایرانیها مایل نیستند از این سازمان در باال بردن میزان همکاری
منطقهای استفاده کنند و مایل هستند به طور دوجانبه عمل نمایند.
ـ فرستاده جدید برای ترکیه :در نظر دارند یک کاردار جدید به آنکارا و یک سرکنسول به استانبول
بفرستند .آـکان نمیداند که چرا آنها به جای ارسال سفیر ٬کارداری به آنجا میفرستند.
ـ نفت :آـکان گفت از گفتگوهای موجود در مورد نفت بسیار ”راضی“ است و اضافه کرد که سال 1980
شاهد گسترش تجارت در زمینه نفت و دیگر محصوالت خواهد بود) .آنکارا (4538
7ـ اظهار نظر :برداشتهای آـکان در اختفاء برخالف گزارشهای مثبت مطبوعات درباره سفر وی به
ایران چندان هم امیدوارکننده نیست .دولت اجویت سعی دارد بیشترین استفاده را ببرد .البته با گذشت
زمان معلوم خواهد شد که مذاـکرات مربوط به همکاری اقتصادی و فنی تا چه حد میتواند موثر از آب
اسپیرز
درآید.
سند شماره )(29

طبقهبندی :خیلی محرمانه
تاریخ 12 :تیر 1358ـ 3ژوئیه 1979
به :وزارت امور خارجه در واشنگتن دی .سی.
از :سفارت آمریکا در آنکارا
موضوع :وضع ملت ٬روحیه نگران کننده
1ـ تمام متن خیلی محرمانه است.
2ـ این یک پیام گزارشی است و به اقدامی نیاز ندارد.
3ـ خالصه :با خالی شدن شهرها وادارات دولتی در طول تعطیالت تابستان ٬روحیه تعطیالتی در ترکیه
به چشم نمیخورد .ملت دارای روحیهای افسرده است؛ تقریباً هر کس در مورد یک مسئله سیاسی٬
اقتصادی اظهار ناراحتی میکند و نسبت به رهبریت کنونی عالقه چندانی وجود نداشته و میزان وفاداری
نسبت به آن نیز کاهش یافته است .در همان حال تعداد خیلی کمی از افراد چشم امید به رهبریت جایگزین
دوختهاند و علیرغم جریان کمکهای اضطراری ٬تنها افرادی که خیلی خوشبین هستند باور دارند که وضع
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اقتصادی بهتر خواهد شد .گرچه هم از حکومت نظامی استقبال میکنند ٬ولی نمیتوان امیدوار بود که این
وسیله بتواند خشونتهای داخلی را از میان بردارد .سیاست خارجی نیز توجه عموم را به خود جـلب
نمیکند) .پایان خالصه(
4ـ بخش اعظم این افسردگی و ناامیدی ناشی از مشکالت اقتصادی است .کمبودها ٬توزیع نادرست٬
تورم ٬کاهش تولید و بیکاری رو به افزایش ٬شاخصهای اقتصاد ترکیه شدهاند .بسیاری از بـازرگانان
معتقدند که یا کمکهای آمریکا به موقع نخواهد رسید و یااینکه در استفاده از آن درایت الزم معمول نخواهد
شد .در محافل تجاری این نگرانی وجود دارد که علی رغم ”پول جدید“ سیر نزول اقتصاد ترکیه ادامه
خواهدیافت .و بسیاری نیز معتقد نیستند که دولت بتواند برنامه اصالحی اقتصادی صندوق بینالمللی پول
را به مرحله اجرا درآورد.
5ـ بسیاری از ناظران سیاسی ترکیه اعتراف میکنند که بیتفاوتی سنتی ترکیه در مورد شیوعتظاهرات
خشونتبار ناشی از محرومیت اقتصادی قابل کاربرد نیست ٬ولی بسیاری از آنها نیز در مورد تأثیرهای
احتمالی زمستان آتی نگران هستند ومعتقدند که کمبود سوخت و بعضی ازموادغذایی در زمستان نیزادامه
خواهد یافت .بعضی از ناظران معتقدند که کمبود گازوئیل و کود اجازه کشت پاییزه را نخواهد داد.
6ـ علیرغم موفقیت محدود حکومت نظامی در مهار کردن تروریسم داخلی ٬اـکثریت جامعه ترک
خواهان ادامه یافتن آن هستند .حکومت نظامی اجویت را بیش از حکومت نظامیهای پیشین انسـان
دوستانه میدانند .دادگاههای حکومت نظامی به سرعتی بیش از دادگاه مدنی به کار خود ادامه میدهند.
در نقاطی که حکومت نظامی مستقر نشده مانند ازمیر ٬بسیاری خواهان گسترش حکومت نظامی تا آنجا
نیز هستند.
7ـ گرچه مردم حکومت نظامی را تأیید میکنند ٬ولی عالئم موجود نشان میدهد که خود ارتش از
نقش کنونی خویش چندان هم راضی نیست .گزارشات بسیاری دریافت کردهایم که نشان میدهد بسیاری
از افسران از تأثیر حکومت نظامی بر آمادگی و آموزش ارتش نگران هستند .عالوه بر این ٬گرچه تاـکنون
حکومت نظامی اثر منفی بر ارتش نداشته است ٬ولی بعضی از افسران معتقدند که اـگر باز هم نتوانند میزان
خشونتها را کاهش دهند به ارتش و احساسات آن آسیب وارد خواهد آمد.
8ـ بسیاری از ترکها احساس میکنند که نخست وزیراجویت در رأس یک دولت بیکفایت قرار گرفته
است .همه معتقدند که حزب عدالت  4کرسی از  5کرسی مجلس شورای ملی را در انتخابات میان دورهای
خواهد ربود و خواهد توانست رای اعتماد مجلس شورا را به نفع خود و بر له اجویت در اولین مجمع
مجلس پس از انتخابات کسب نماید وتعداد کمی از ترکها معتقدند که دمیرل خواهدتوانست دولتی تشکیل
دهد .در محافل سیاسی و تجاری بسیاری معتقدند که پس از سقوط اجویت دولتی که باید ضرر و زیانهای
وارده را جبران نماید ٬به وجود خواهد آمد.
9ـنظریه مخالف آنچه گفته شد مربوط به گروه کوچک لیکن رو به رشدی است که فکرمیکننداجویت
میتواند تا سال  1981بر سر پابایستد .اجویت توانسته است کمک اقتصادی عمدهای دریافت نماید واین
خود سبب خواهد شد که اقتصاد بهبود بیشتری یافته و خسارات وارده سیاسی را جبران خواهد کرد.
بعضی نیز از ائتالف حزب جمهوریخواه ملی و حزب رستگاری ملی برای ارجاع انعطاف پارلمانی بیشتر
برای اجویت سخن میگویند .بنابر این گرچه اجویت دیگر شهرت و اعتبار خود را از دست داده است ٬ولی
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اقلیتی معتقد است که نباید تدریجًا اجویت را در بازگشت و نجات دولت خود دست کم گرفت .مهمترین
نکته مثبت این است که همه معتقدند که هیچ کدام از جانشینان وی بهتر از خود او نیستند.
10ـافسردگی و یأسی که در ماههای اخیر زیاد شده ٬سبب شده است که محافل نخبه ترکیه به صحبت
پیرامون نیاز ترکیه به یک رهبریت قوی و نیرومند بپردازند .البته بعضیها آشکارا میگویند که ارتش باید
مداخله کند و برای مدتی کوتاه آزادیهای دموکراتیک لغو شوند ”تا همه چیز درست شود“ ٬ولی ما فکر
نمیکنیم که ارتش بخواهد در صحنه سیاسی مداخله نماید .چون ارتش نیز فکر نمیکند که بتواند بیش از
همتای مدنی خود مشکالت اقتصادی و سیاسی ترکیه دست و پنجه نرم کند .عالوه بر این ٬بحرانی به وجود
نخواهد آمد که این حرکت ارتش را ضروری و مشروع نمایان سازد.
11ـ مردم در حال حاضر به سیاست خارجی توجه چندانی ندارند ٬مسائلی از قبیل یوـ ٬2قبرس٬
روابط ترکیه با غرب و خاورمیانه و ناآرامیهای ایران ٬معموًال در روزنامهها گزارش میشوند ٬ولی مردم
توجه چندانی به آنها ندارند.
ترکها از نظر سنتی بسیار درونگرا هستند و مشکالت فزاینده داخلی و اقتصادی نیز این روحیه آنها را
تقویت کرده است.
12ـکنسولگریهای آدانا ٬استانبول و ازمیر نیز در این ارزیابی سهیم بودهاند .نسخهای از گزارشات آنها
اسپیرز
نیز ٬به آن وزارتخانه ارجاع خواهد گردید.
سند شماره )(30

طبقهبندی :خیلی محرمانه
تاریخ 3 :مرداد 1358ـ 25ژوئیه 1979
به :وزارت امور خارجه در واشنگتن دی .سی .ـ با اولویت
از :سفارت آمریکا در آنکارا
رونوشت :سفارت آمریکا در تهران
موضوع :عکسالعملهای سیاسی ترکیه در قبال آمریکا
1ـ تمام متن خیلی محرمانه است .این پیام اطالعاتی است.
2ـخالصه:پس از لغوتحریم تسلیحاتی اوت 1978توسط ـکنگره ٬فکرمیکردیم که تیرگی موجود در
روابط ترکیه و آمریکا از بین خواهد رفت و بایستی کارهایی در این جهت صورت گیرد .وقایع سال گذشته
نشان داد که این برآورد درست نبوده است .گرایش و تمایل ترکیه به غرب و عضویت آن کشور در ناتو
هنوز هم سیاست مورد قبول و مورد حمایت عناصر اصلی دولت ترکیه است .با این وصف تماسهای ما
حاـکی از آن است که عناصر سیاسی ترکیه از روند روابط ناراضی و ناراحت هستند) .پایان خالصه(
3ـ لغو تحریم در سال گذشته رنجشهای خاطر اصلی را از میان برداشت ٬لیکن چـند عـامل بـر
عکسالعملهای ترکیه در قبال آمریکا تأثیر منفی گذارده است.
ـ اشکاالت متعدد اداری مانع تالش ما در تسریع تجدید جریان کمک نظامی آمریکا به ترکیه گردید.
تالشهایی برای از میان برداشتن این موانع صورت میگیرد ٬ولی عدم تصویب ـکنگره از کمک  50میلیون
دالری برنامه کمکهای نظامی ٬این سوءظن راپدید آورده است که گویا آمریکا سعی دارد در مورد مسائلی
از قبیل تقاضای آن کشور جهت دریافت هواپیماهای یو ـ  2به ترکیه فشار وارد آورد .در حال حاضر
ـگزارشات خصمانه مطبوعات سعی دارد به مردم بفهماند که  50میلیون دالر کمک نظامی که به وسیله
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ـکنگره تصویب نشده است ٬کل کمکهایی بوده است که آمریکا مایل به ارائه آن به ترکیه بوده است.
ـحمالت اجویت درپاییز وزمستان به صندوق بینالمللی پول وعکسالعمل غرب در مقابل مشکالت
اقتصادی ترکیه نشان میدهد که با وخیمتر شدنبحرانهای اقتصادی داخلی آتش کینه نیز شـعلهورتر
خواهد گشت .همه باور کردهاند که به خاطر تالشهای یونان در آمریکا قرار است یک تحریم اقتصادی
علیه ترکیه به کار گرفته شود.
ـ نگرانی ترکیه از قابل اعتماد بودن آمریکا به عنوان یک همپیمان که ناشی از تحریم و ناشی از عدم
توانایی ما در مخالفت از سقوط شاه ایران و این فرضیه که آمریکا در برابر شوروی در حال از دست دادن
قدرت میباشد ٬شدت بیشتری یافته است.
ـ ترکها به مقایسه میلیاردها دالری که آمریکا حاضر است به اسرائیل و مصر کمک نماید و آنچه که
حاضر است برای ترکیه انجام دهد ٬پرداخته و معتقدند که در زمانی که دموکراسی آنها با بحرانهای بسیار
عمیق سیاسی و اقتصادی با سابقه روبرو شده ٬این کمکها بسیار ناچیز است.
ـ ورود یونان به بازار مشترک اروپا این تصور را در اذهان ترکها پدید آورده که این عمل به هر حال به
ضررترکیه خواهدبود.دیگر مسائل مربوط به یونان ازقبیل مسئله ورود دوباره آن به سازمان ناتو ومسئله
قبرس نسبتًا در عکسالعمل ترکیه در قبال آمریکا تأثیر چندانی نداشتهاند ٬ولی هنوز هم ممکن است به
متشنجتر شدن روابط منجر شوند.
4ـ از نظر دورنمای سیاسی ٬عکسالعملها در قبال آمریکا و گرایش غربی ترکیه متفاوت است .در
انتهای چپ ٬گروههای کمونیست و مارکسیست لنینیستی بر سیاستهای خارجی و امنیتی تأثیر چندانی
ندارد .لیکن این مسئله در مورد )روشنفکران چپگرا که در جـناح چپ حـزب جـمهوریخواه خـلق٬
حرفهایهای چپگرای مؤسسات ٬فدراسیون تجارت دیسک چپگرایان و بسیاری از محوطههای دانشگاه
و در ستونهای ضد آمریکایی جمهوریت که مورد مطالعه روزمره روشنفکران ترکیه میباشد ٬مصداق
ندارد .این محافل گرایش غربی ترکیه را به دیده تردید نگریسته و خواستار سیاستی دیگر بر اساس بهبود
روابط با جهان سوم ٬کشورهای عرب همجوار ترکیه و بلوک شرق میباشند .آنها شدیداً ضد آمریکایی
بوده و مایل هستند بدون خارج کردن کامل ترکیه از ناتو آن را وادار به اتخاذ یک سیاست بیطرف بنمایند.
5ـ چپ مرکزی :چپهای میانهرو و مرکزی حزب جمهوریخواه که تحت رهبری نخست وزیر اجویت
هستند ٬از نظر سیاسی اهمیت بیشتری دارند .گرچهخواهان پیروی از یک سیاست خارجی انعطافپذیرتر
ـکه موجب نزدیکی بیشتر با کشورهای جهان سوم و بلوک شرق بشود ٬هستند ولی از اتحاد ترکیه در ناتو
نیز به عنوان زیر بنای سیاست امنیتی ترکیه حمایت مینمایند .قبل از اجالس ماه می سازمان توسعه و
همکاری اقتصادی این گروه احساس میکرد که غرب با کندی ارائه کمکهای اضطراری اقتصادی این
ـکشور را تنها گذاشته است .سیاستمداران حزب جمهوریخواه خلق معتقدند که ما خیلی دیر و خیلی ناچیز
به مشکل آنها علیرغم اتحاد ترکیه در ناتو و اهمیت استراتژیک این کشور ٬پاسخ دادهایم .افرادی مانند
سناتور ضیا گوکالپ مالیم ٬سرپرست کمیته روابط خارجی سنا ٬میگویند که اـگر ما باز هم نسبت به
نیازهای ترکیه بیتفاوتی نشان دهیم ٬بنا به ضرورت ترکیه در گرایش غربی خودتغییری خواهدداد .لیکن
بسیاری از آنها این تغییر را در نتیجه سقوط حزب جمهوریخواه خلق و سیاستهای خودشان امکانپذیر
میدانند.
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6ـ راست مرکزی :عناصر محافظه ـکارتر حزب جمهوریخواه خلق و جناح میانهرو حزب عدالت که
شامل رهبر حزب سلیمان دمیرل است احساس نزدیکی با آمریکا کرده و در گفتگوهای خصوصی از آن
حمایت میکنند .ولی همینها میبینند اـگر در انظار با این مسائل مخالفت کنند به نفعشان میباشد .بنابر این
دمیرل نیز در مورد مسئله یو ـ  2به انتقاد شدید از آمریکا پرداخته است.
عالوه بر این به دنبال انقالب ایران حس اعتماد به آمریکا کمتر شده است ٬و تنفر از تحریم تسلیحاتی
این تصور را در آنها پدید آورده که آمریکا در مورد قبرس نیز به آنها فشار وارد خواهد آورد .نکته جالب
توجه اینجاست که با وجود اینکه طرفداران اجویت از مشکالت سالهای اخیر ترکیه در برابر بازار مشترک
شکوه میکنند٬دمیرل معتقد است که ترکیه باید به دالیل سیاسی خود را آماده پیوستن به این بازاربنماید .و
علیرغم اجویت که مایل است با کشورهای رادیکال عرب از قبیل لیبی روابط حسنه به وجود آورد ٬دمیرل
این گونه کشورها را جالب توجه نمیداند.
7ـ حزب راستگرای جمهوریت :جناح محافظهـکارتر و ناسیونالیست حزب جمهوریت از آمریکا به
خوبی یاد نمیکند .این جناح از غربگرایی چندان دل خوشی نداشته و مایل است با کشورهای عربی نیز
روابط حسنه برقرار شود .حتی بیش از خبرگان سنتی طرفدار اروپای متمرکز درحزبجمهوریخواه خلق
در مورداختالفات مسلمانان ترکیه و غرب مسیحی حساسیت نشان میدهد خصوصًا اـگر قرار باشد یونان
نیز وارد صحنه بشود.
8ـ حزب ناسیونالیست فعال ترکیه :راستگرایی رادیکال ناسیونالیزم ترکیه در حزب ناسیونالیست
فعال ترکیه به صورت ضدیت عمیق با کمونیسم و شوروی تجلی مییابد .بنابر این حزب خواسـتار
بازگشت ارزشها و معیارهای جنگ سرد بوده و نسبت به روابط حسنه چه با شوروی و چه با یونان اظهار
تردید و بدبینی میکند .نظریات آنها در دراز مدت درد سرهایی برای ما فراهم میآورد ٬ولی در کوتاه
مدت و درصورتی که به عنوان یک ضریب سیاسی در حاشیه عمل نمایند هیچ گونه خطری به همراه ندارد.
9ـ حزب رستگاری ملی :حزب رستگاری ملی اربکان که از نظر مذهبی راستگراست ٬تاریخی مملو
از حمایت وطرفداری از اسالم دارد .در حال حاضر ٬حزب رستگاری ملی نیروی سیاسی رو به ضعف به
حساب میآید .ولی در صورتی که بتواند در دولت وارد ائتالف گردد ٬نظریات آن گرایشهای طرفداری
عربی و جهان سوم را تشدید خواهد کرد و در مورد قبرس نیز مشکالتی پدید خواهد آورد.
10ـ خدمات خارجی و ارتش :ارتش و خدمات خارجی ترکیه مهمترین عناصری هستند که بـر
سیاست خارجی و امنیتی ترکیه نفوذدارند .مطبوعات ترکیه نیز در این زمینه بسیار مؤثر هستند ٬ولی چون
نظریات حزبی را منعکس میسازند آنها را نیز میتوان در زمره عکسالعملهای سیاسی احزاب به حساب
آورد.
11ـ خدمات خارجی و ارتش حرفهای هنوز هم از نظریات سنتی آتاتورک حمایت میکنند .گرچه
تأثیر منفی تشنج دهساله قبرس و تحریم تسلیحاتی 78ـ 1975بسیار زیاد است ٬ولی آنها به رونـد
اروپاییسازی و رابطه با آمریکا و ناتو به عنوان اساس سیاست خارجی ترکیه مینگرند .هیچ یک از این
ـگروهها نسبت به طرز فکر چپگرایانه فرهنگیان و روشنفکران احساس همدردی نمیکند ٬ولی افراد جوان
این گروهها احتماًال تحت تأثیر این طرز تفکرها قرارگرفتهاند .آنها بر خالف ارشدهای خود به سیاست ما
قبل جنگ جهانی دوم ترکیه به عنوان راهنمای سیاست خارجی آتی ترکیه بدیده تردید مینگرند.
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12ـ معذالک خدمات خارجی و ارتش نیز تاحدودی در افسردگی دیگران در قبال پاسخ آمریکا به
نیازهای کنونی ترکیه سهیم هستند .و ظاهرًا از میزان اعتماد به خواست توانایی آمریکا کاسته و آن را
نشانی از سقوط نفوذ غرب در آسیای غربی نمایانده است.
 13ـ اظهار نظر :این بررسی طرز تفکر نشان میدهد که با وجود گرایش غربی ترکیه عالیم نارضایتی
در صحنه سیاسی زیادتر میگردد و این نارضایتی مشکل جدیدی نیست و علیرغم لغو تحریم ناشی از
وقایع اواسط سالهای  1960میباشد .متخصص امور خارجی ترکیه صیفی تاشان٬اخیرًا در دیس پولیتیکا
نوشته است که حمایت ملی در قبال سیاست خارجی غربگرایی که پس از جنگ جهانی دوم شکل گرفت
رو به نقصان و کاهش است .تحلیلهای ما نیز این نظریه را تأیید مینمایند گرچه آمریکا در سال گذشته
تالشهای بسیار نمود تا با ارائه کمکهای بیشتر به ترکیه کارهای مثبتی انجام دهد.
14ـ این پیام حاوی نظریات کنسولگریها نیز میباشد و چون وسیله تعیین نظریات عمومی در ترکیه
وجود ندارد ٬این گزارش با استفاده از تماسهای شخصی سفارت و مقامات کنسولی تهیه شده است.
اسپیزر

سند شماره )(31

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

تاریخ 17 :مرداد 1358ـ 8اوت 1979
از :سفارت آمریکا در آنکارا
رونوشت :سفارت آمریکا در تهران
موضوع :نظریات وزارت امور خارجه ترکیه پیرامون ایران
1ـ تمام متن خیلی محرمانه است.
2ـ مقامات وزارت خارجه ترکیه در گفتگوهای جداـگانه با مقام سفارت در روز  7و  8اوت بـه
اظهارنظر پیرامون وقایع ایران پرداختند .در بخش ایران و آسیای جنوبی نظر سرپرست بخش محیطات
بالکان ٬این است که دولت ایران ”تالش معقول“ برای برگزاری منصفانه انتخابات مبذول داشته است لیکن
عدم مشارکت گروههای مخالف به خصوص در مناطق دارای اقلیتهای غیر فارسی زبان نشانگرتردید در
قابل قبول بودن انتخابات میباشد .بالکان مطمئن نیست که نتیجه این انتخابات میتواند به عنوان حمایت
فعال از خمینی و یا به عنوان ”عدم تمایل“ و عدم توانایی عناصر ناراضی در تشکیل یک جناح متحد
مخالف تلقی گردد.
3ـ سرهنگ سلیم سرپرست امور سیاسی دو جانبه وزارت امور خارجه معتقد است که در حال حاضر
اوضاع منطقه کردنشین ایران آرام است ـ نیروهای خمینی ظاهرًاتوانستهاند کنترل منطقه را بدست گیرند و
ـکردها نیز فعًال سعی دارند از درگیر شدن با قدرت تهران امتناع ورزند .به نظر سلیم ٬مهارت دولت ایران در
برخورد با شکوائیههای اقلیتها نشان خواهد داد که این آرامش تا چه حد دوام پیدا خواهد کرد .وی که
اعتراف میکند که عبور مرزی و حمل و نقل سالح در مرز ایران و ترکیه شدت پیدا کرده است معتقد است
ـکه رابطه آنچنانی بین گروههای کرد ترکیه و ایرانی وجود ندارد .دولت ترکیه نیز مطمئن است که کنترل
اسپیرز
اوضاع بخش ترکیهای مرز خود را در دست دارد.
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سند شماره )(32
طبقهبندی :سری
تاریخ 19 :شهریور 1358ـ 10سپتامبر 1979
به :وزارت امور خارجه در واشنگتن دی .سی .فوری
از :سفارت آمریکا در آنکارا
رونوشت :سفارت آمریکا در تهران
موضوع :اوضاع امنیتی شرق ترکیه
1ـ )تمام متن سری است(
2ـ خالصه :این پیام حاوی ارزیابی اوضاع سیاسی وامنیتی شرق ترکیه است .دولت ترکیه برای کنترل
منطقه کردنشین شرق ترکیه از روش طعمه و شالق استفاده میکند ٬یعنی به جلب همکاری رهبران و
مالکان پرداخته و حضور نظامی خود را نیز افزایش میدهد .در سالهای اخیر ٬این روش در نتیجه بروز
تمایالت سیاسی کردها ٬افزایش آـگاهی نژادی و درگیری بعضی از جوانان تحصیلکرده حول و حوش
فعالیتهای انقالبی مارکسیستی ٬تجزیهطلبانه و تروریستی ٬بیتأثیر مانده است.
دولت اجویت در برخورد با وقایع شرق ترکیه ”مالیمت“ را پیشه خود ساخته و اجازه داده است ٬که
نظریات متخاصم ابراز شود و در ازای آن سعی کرده است سازمانهای حقوقی و اجرای قانون را نیز در
نقاط تقویت نماید .این ”مالیمت برخورد“ مورد حمایت رهبریت مهم ارتش ترکیه است ٬ولی کمالیستهای
محافظهـکار و فرماندهان بعضی از واحدهای مستقر در شرق ترکیه را نگران کرده است٬چون آنهامایلند که
مخالفین را با قدرت بیشتر سرکوب نمایند .با وجود اینکه فرماندهان نظامی نگران قیام تجزیهطلبانه
ـکردها هستند .ولی ما فکر نمیکنیم که گروههای رادیکال کرد ترکیه بخواهند با قدرت غالب ارتش ترکیه
درمنطقه کردنشین مایل به مبارزه باشند .احتماًال دولت ترکیه به ”مالیمت برخورد“ خودادامه خواهدداد٬
مگر اینکه در رهبریت سیاسی ترکیه تغییری پدید آید و یا پیروزی کردها در ایران تمامیت ارضی ترکیه را
به خطر افکند) .پایان خالصه(
3ـ کردها اـکثریت ساـکنین استانهای شرق و جنوب شرقی ترکیه حدود  90درصد جمعیت بعضی از
استانها از قبیل دیار بکر را تشکیل میدهند .از پنجاه سال قبل یعنی زمانی که دولت مدرن ترکیه تأسیس
ـگشت ٬دولت ترکیه توانسته است منطقه را بااتخاذ سیاستهایی از قبیل همکاری سیاسی واقتصادی مالکین
ـکرد و رهبران قبیلهای کنترل کرده و حضور نظامی خود را افزایش بخشد .با وجود اینکه بسیاری از کردها
وارد زندگی سیاسی واقتصادی ترکیه شدهاند ٬ولی به منطقه کردنشین توجه نشده و میزان بیسوادی ٬درآمد
سرانه و سطح زندگی در آنجا خیلی ناچیز است و چون دراوائل جمهوری ترکیه کردها دست به انقالب زده
بودند ٬دولت ترکیه نسبت به وفاداری کردها بسیار مردد است.
آنها همیشه با استفاده از قدرت نظامی موفق به برقراری صلح و سرکوب نهضتهای جدایی طلب
شدهاند .سرمایهـگذاری ٬ساختن مدارس و پیشرفتهای زیربنایی با نوعی کینه توزی توأم بوده و منطقه
مزبور از آناتولی غربی و مرکزی بسیار عقب افتادهتر است.
4ـ در سالهای اخیر ٬حزب جمهوریخواه خلق و حزب رستگاری ٬ملی به خاطر حمایت از افزایش
سرمایهـگذاری و برنامههای اقتصادی مورد عالقه کردهاواقع شدهاند .کردها عنصر مهمی را در حمایت از
اجویت تشکیل میدهند .در ده سال گذشته ٬کردهای جوان تحصیلکرده نوعی بازگشت به خویش کرده و
از سیاستهای توأم با غفلت در منطقه آبا واجدادی خود آـگاه شدهاند.بسیاری از آنها مارکسیسم انقالبی را
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شعار خود ساخته که نوعی خطر برای دولت محافظهـکار و ارتش ترکیه به حساب میآید ٬و عالوه بر این
بسیاری از آنها به سازمانهای ضربتی چپگرای رادیکال پیوستهاند و در درگیریهای تروریستی مشارکت
جسته و علنا خواستار تجزیهطلبی کردها گشتهاند.
5ـ علیرغم احساسات ناسیونالیستی کردها و افزایش تقاضا برای کمکهای اقتصادی ٬نهضت کردهای
ترکیه راه زیادی را باید طی کند تا بتواند یک سیاست هماهنگ و یا یک جهت مشخص راپیشه خود سازد.
رهبران قبیلهای و زمینداران خود را با دولت سیاسی ترکیه همپیمان دانسته و غالبًا هم پـاداش ایـن
وفاداری را دریافت میدارند.
ـگروههای چپگرای تندرو نیز که به نظر ما از حمایت مردمی برخوردار نیستند ٬دائمًا در معرض
انشعاب بوده و با یکدیگر در مبارزه هستند.
6ـ در سال گذشته ٬دو واقعه مهم تأثیر فاحشی بر تصورات ترکیه از وقایع استانهای شرقی به جای
ـگذاشت:
الف( ایران :عدم موفقیت خمینی در تحکیم قدرت به دنبال انقالب موفقیتآمیز خود و شیوع جنگ
داخلی در استانهای کردنشین موجبات نگرانی سیاسی ترکها را فراهم آورده است .این تصور که رژیم
ضعیف ایران ممکن است مجبور شود به کردهای ایران مقداری خودمختاری بدهد و یا یک دولت کرد
مستقل ممکن است ظهور نماید ٬موجبات نگرانی عمیق را فراهم آورده است.
ب( افزایش آـگاهی نژادی :نگرانی ترکیه در مورد وقایع استانهای شرقی بخصوص در اثر افزایش
آـگاهی نژادی در ترکیه و بخصوص در بخش شرقی شدت بیشتری یافته است .بسیاری از ترکها معتقدند که
دولت اجویت با تحمل ابراز عقاید متخاصم موجب میشود که مشکالت ترکیه در زمینه امور نژادی بیشتر
شود .با وجود اینکه نخبگان ترکیه نیز به هیچ وجه از خلوص نژادی برخوردار نیستند ٬ولی همه آنها
فرضیه ”ترک بودن“ آتاتورک را به عنوان شیرازه اتحاد گروههای فرهنگی و نژادی مختلف کشور خود
مینگرند .بسیاری از این نخبگان به ما گفتهاند که میترسند این آزادی ابراز کرد بودن و اعتراف به این
حقیقت که کردها از نظر جغرافیایی و نژادی ممتاز هستند ٬موجبات تجزیه ترکیه را فراهم آورد .نگرانی
خبرگان طرفدار آتاتورک در سخنرانی پیروزی  30اوت پرزیدنت کوروتورک که در آن وی اخطار کرده
است که ”سران تجزیه طلب به زودی سرکوب خواهند شد“ نشان داده شده است.
7ـ کاهش تدریجی احترام برای کارآیی دولت ترکیه در سالهای اخیر در نتیجه مشکالت سیاسی و
اقتصادی داخلی کشور نیز از همین میزان اهمیت برخوردار است .این پدیده را در همه نقاط کشور میتوان
به چشم دید .گرچه مناطق غربی و مرکزی نیز توأم با شورش بوده است ٬ولی تقویت حضور رسمی در
شرق مشروعیت دولت ترکیه را به زیر سؤال کشیده است.
در گذشته اعمال قدرت توسط مقامات ترکیه وارتش کشور در شهرها و شهرکهابیشتر بود و در مناطق
روستایی چندان شدت نداشت .با ضعف کلی اختیارات مدنی ٬به خـصوص سـیاسی شـدن پـلیس و
بوروکراسی ترکیه ٬گروههای ضربتی چپگرای رقیب از قبیل آپوکوالر ٬سیوانسیالر ٬و دیگران توانستهاند
به طور موقت مناطقی را که خارج از حیطه اختیارات روزمره مقامات ترکیه بوده تحت کنترل درآورده و از
مردم در ازای حراستی که به عمل میآورند ٬پول دریافت نمایند .فعالیت این گروهها از نظر منطقهای
وزمــانی مــحدود است ٬لیکـن ظـهور آنـها و گـرایشـهای ٬مـارکسیستی انـقالبیشان و شـعارهای
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تجزیهطلبانهشان ٬واحدهای نظامی را که مسئول حفظ قانون ترکیه در این نقاط کردنشین هستند ٬نگران
ـکرده است.
8ـ پاسخ دولت اجویت به افزایش آـگاهی نژادی کردها و ظهور احساسات ناسیونالیستی شبه نظامی٬
بردباری ٬اتکاء شدید به شرایط قانونی و تقویت نیروهای مجری قانون در آن نقاط بوده است .ایـن
”مالیمت برخورد“ حاـکی ازتعهدات دموکراتیک اجتماعی اجویت ووابستگی وی به نمایندگان کرد حزب
جمهوریخواه خلقی و مستقل برای حفظ اـکثریت طرفدار خود در پارلمان است .همان طور که در گفتگوی
اخیر با سفیر اشاره شد )تلگرام مرجع ه( مقام عالی ارتش ترکیه یعنی ژنرال ـکنان اورن نیز مانند اجویت
خواستار ادامه یافتن ”مالیمت برخورد“ میباشد .با وجود اینکه اورن معتقد است که تأخیر اصالحات
ارضی موجب شورش کردها شده است ٬ولی وی فکر میکند ”مسئله“ کردها در صورت امکان باید بدون
توسل به ”جبر“ حل گردد.
9ـ البته روش اجویت ـ اورن چندان هم منحصر به فرد نیست و ما گزارشهایی را مشاهده کردهایم که بر
اساس آنها بسیاری با این روش مخالف هستند .افسرانی که نظریات آنها در مورد اوضاع امنیتی شرق در
ـگزارش اطالعاتی اخیر ضبط گردیده )مرجع ب( ظاهرًا خواستار اعمال روشهای سنتی و تند میباشند.
ال از دست خارج خواهدگردید .شرح آنها از
آنها معتقدند که اـگر نتوان اعمال قدرت مطلق نمود ٬کنترل کام ً
اوضاع امنیتی بدون شک تحت تأثیر عقاید آنها در مورد نحوه کنترل است ٬ولی کامًال در نقطه مقابل
نظریات اجویت ـ اورن قرار دارد.
10ـ به نظر ما حداقل در کوتاه مدت امکان آن وجود ندارد که نهضت ناسیونالیستی کرد بتواند انقالبی
را در ترکیه به وجود آورد .هنوز شرایط برای این کار مناسب نیست .نهضت ناسیونالیستی که کوچک و
تجزیه شده است .تعداد نیروهای نظامی ترکیه در شرق نیز بسیار زیاد است .گروههای رادیکال کرد
احتمال دارد که در محاسبه نیرو ٬ضعف و مصمم بودن ارتش ترکیه راه خطا بروند ٬ولی امکان آن نیز بسیار
ناچیز است.
11ـ به نظر ما دولت ترکیه سعی خواهد کرد ”مالیمت برخورد“ اجویت را دنبال نماید .در صورتی که
اجویت در ماههای آتی سقوط نماید و یا وقایع ایرانو عراق موجب از بین رفتن این ”مالیمت برخورد“
شود ارتش ترکیه به منظور حاـکمیت ترکیه و سرکوب نیروهای منطقه اقداماتی انجام خواهد داد .به نظر ما
این تالش توأم بااقدامات شدید و خالی از تبعیض خواهد بود و احتماًال در کوتاه مدت سبب از بین رفتن
مخالفت و مخفی شدن رادیکالها خواهد گردید .ولی در دراز مدت بهترین راه حل تسـریع پـیشرفت
اقتصادی در شرق ترکیه است تا در شاخصهای اقتصادی این بخش همیشه در انتهای فهرست اقتصادی
اسپیرز
مهم قرار نداشته باشد.
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سند شماره )(33
طبقهبندی :خیلی محرمانه
تاریخ 26 :شهریور 1358ـ 17سپتامبر 1979
به :وزیر امور خارجه در واشنگتن دی .سی.
از :سفارت آمریکا در آنکارا
رونوشت :سفارت آمریکا در تهران
موضوع :نظریات تورگوت اوزال ٬رهبر حزب رستگاری ملی
1ـ تمام متن خیلی محرمانه است.
2ـ خالصه :این یک پیام اطالعاتی است و به هیچ گونه اقدامی نیازمند نیست .تورگوت اوزال رهبر
حزب رستگاری ملی معتقد است ٬که اجویت در انتخابات آینده دارای وضع بهتری خواهد بود ٬لیکن به
هرحال دولت وی سقوط خواهد کرد .اوزال معتقد است که ائتالف حزب رستگاری ملی و ) PRPحزب
جمهوریخواه خلق( امکانپذیر نیست .اـگر رهبر حزب عدالت یعنی دمیرل نخواهد قدرت را به دست گیرد
اوزال معتقد است که دولتی مرکب از تکنیسینها امور را در ترکیه به دست خواهد گرفت .اوزال میگوید که
اوضاع امنیتی بخصوص در نقاط کردنشین خیلی بدتر از آن چیزی است که دولت توصیف میکند .وی
فکر میکند که روش ”معتدل“ برخورد با مخالفین کرد سرانجام منجر به اغتشاشات جدی نژادی میگردد.
)پایان خالصه(
3ـ در مروری بر صحنه سیاسی ترکیه با مشاور سیاسی ٬تورگوت اوزال ٬رقیب اربکان رهبر حزب
رستگاری ملی اظهار بدبینی مینمود .وی معتقد است که در انتخابات آینده وضع اجویت بهتر خواهد شد٬
ولی دولت وی نخواهد توانست در دوران بعد از انتخابات دوام بیاورد .اوزال در این مسئله که رهبریت
نیرومند مورد نیاز ترکیه وجود ندارد ٬که بتواند مشکالت سیاسی واقتصادی داخلی آن کشور را حل نماید
اظهار نگرانی کرد.
4ـ اوزال گفت که امکان ندارد که حزب رستگاری ملی با اجویت به ائتالف دست بزند .او با این مسئله
مخالف است و معتقد است که نیمی از  24عضو حزب رستگاری ملی گروه پارلمانی با وی در این امتناع
همگام خواهند شد .وی گفت حتی اـگر اربکان بتواند نیم دیگر حزب رستگاری ملی را با اجویت ائتالف
دهد باز هم وضع توأم باثبات نخواهد بود و اوزال فکر نمیکند که اجویت بتواند  226رای الزم را به دست
بیاورد.
5ـ اوزال میگوید که به نظر او هدف حزب عدالت یعنی برگزاری انتخابات جدید موضوع مناسبی
نیست و فکر میکند که در پارلمان اـکثریتی در حمایت از این هدف وجود ندارد ٬خصوصًا اینکه حزب
جمهوریخواه مترقی و حزب رستگاری ملی با این مسئله مخالف هستند.
6ـ اوزال شخصًا ترجیح میدهد که دولتی تحت رهبری دمیرل از حزب عدالت و با حمایت حزب
رستگاری ملی و حزب  NAPترکیه تشکیل شود .اوزال فکر میکند که شرکاء جبهه ملی پیشین دمیرل
ممکن است متقاعد باشند که بدون شرکت دردولت وی ٬ازاو حمایت نمایند .در همان حال٬اوزال میگوید
ـکه سقوط اجویت سبب ایجاد بی نظمی در حزب جمهوریخواه خلق گردیده و باعث میشود که این حزب
نتواند خطری علیه ثبات دولت به شمار آید .ولی در حال حاضر دمیرل حاضر نیست قدرت را در دست
ـگیرد.
7ـ اوزال معتقد است که تحت این شرایط و پس از این بحرانهای کنونی دولتی حکومتی متشکل از
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تکنسینها امور را به دست خواهند گرفت .او شخصًا این روش را دوست ندارد ولی فکر میکند که به عنوان
یک اقدام موقت تا انتخابات سال  1981ضروری باشد .اوزال میگوید اـگر در این دولت افراد مناسبی
انتخاب شوند ٬این دولت خواهد توانست بیش از هر دولت سیاسی با مشکالت اقتصادی و خشونتهای
سیاسی دست و پنجه نرم کند .اوزال از نحوه مبارزه اجویت با خشونتهای سیاسی انتقاد میکرد و میگفت
اظهارات وی در مورد اوضاع امنیتی اغراقآمیز بوده است .اوزال با یادآور شدن اغتشاشات موجود در
راهپیماییهای انتخاباتی گفت احترام مردم نسبت به اختیارات و حاـکمیت دولت بسیار کاهش یافته است.
8ـ او همچنین از افزایش آشوب در مناطق کردنشین و برخورد بین کردها و ترکها در نقاط دیگر ترکیه
اظهار نگرانی نمود  .وی گفت برخورد ”معتدل“ اجویت با مخالفین کرد که اـکثرشان چپگرا هستند اشتباه
بسیار بزرگی است و در آینده مشکالت جدی بهبار خواهد آورد .اوزال گفت اجویت اصوًال با انگیزههای
سیاسی کار میکند .وی فکر میکند که اـگر روش خشنتری در پیش گیرد از حمایت نمایندگان کردها
محروم شود و در نتیجه موجبات سقوط زودتر از موعد مقرر دولت خود را فراهم میآورد .اسپیرز
سند شماره )(34

طبقهبندی :سری
تاریخ 30 :شهریور ـ  21سپتامبر 1979
به :وزارت امور خارجه در واشنگتن دی .سی .ـ با اولویت
از :سفارت آمریکا در آنکارا
رونوشت :سفارت آمریکا در تهران
موضوع :نماینده حزب چپگرای جمهوریخواه خلق پیرامون انتخابات و
وضع امنیتی شرق ترکیه اظهارنظر مینماید
1ـ تمام متن سری است.
2ـ این یک پیام گزارش است و به اقدامی نیاز ندارد.
3ـ خالصه :نماینده میانهرو حزب جمهوریخواه خلق چپگرا ٬سمیح اریدیز ٬در گـفتگویی در 18
سپتامبر اظهار داشت که اـگر در انتخابات اجویت شکست بخورد ٬تعجبی نخواهد کرد.اریدیز ادعا میکند
ـکه چپگرایان کرد سعی دارند ارتش ترکیه را تحریک نمایند تا موجب تعارض سیاسی گردند و کردهای
مخالف مورد حمله واقع شوند ٬چون فکر میکنند که این مسئله کردهای نامتعهد را به تند روی وادار
خواهد کرد .اریدیز به مذاـکرات دفاعی آمریکا و ترکیه نیز اشارهای نمود )پایان خالصه(
4ـ انتخابات :سمیح اریدیز نماینده حزب جمهوریخواه خلق ترکیه در آنکارا )حفاظت شود( در گفتگو
با مقام سفارت )ـکریستی( در  18سپتامبر از ادامه پیشبینی در مورد انتخابات آینده امتناع ورزید .وی
صریحاً اظهار داشت که اـگر دولت پس از انتخابات  14اـکتبر سقوط کند نه متعجب میشود و نه نگران .با
این وصف وی فکر میکند که انتخابات ملی طبق برنامه در سال  1981برگزار خواهد گردید.
5ـ امنیت انتخابات :هنگام اظهار نظر پیرامون امنیت انتخابات اریدیز خاطر نشان ساخت که در پایان
هفته آنکارا ٬را ترک خواهد کرد تا برای حزب جمهوریخواه خلق در ایاالت یوزکات بـه مـبارزات
انتخاباتی دست بزند .اریدیز اعتراف کرده که علت اینکه وی برای کار در ایالت یوزکات توسط قرارگاه
حزب جمهوریخواه خلق برگزیده شده ٬این است که بارهبریت حزب در دومین اجالس ساالنه حزبی در
ماه می سال کنونی آشکارا مخالفت ورزیده است .هیچ کس از انجام مبارزات انتخاباتی در ایـاالت
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یوزکات خوشش نمیآید و این کار برای سیاستمداران حزب جمهوریخواه خطرهای امنیتی جدی به بار
خواهد آورد .چون ایالت یوزکات تعداد قابل مالحظهای شبه نظامی حزبی دارد ٬اریدیز نگران امنیت
شخصی خود در طول  25روز مبارزه انتخاباتی میباشد .معذالک او به حزب وفادار است و حاضر است
این خطر را به جان بخرد.
6ـ اوضاع شرق ترکیه :طبق اظهارات اریدیز رادیکالهای کرد با استفاده از فنون کالسیک انقالبی در
جنوب شرقی ترکیه میخواهند وضعی را به وجود آوردند که در نتیجه آن نیروهای مسلح ترکیه به مداخله
سیاسی و از بین بردن نهضت ناسیونالیستی کردها مبادرت ورزند.اریدیز گفت هدف گروههای تندرو کرد
این است که ارتش اقدامات شدیدتری را انجام دهد چون فکر میکنند که با این کار میتوانند کردهای
نامتعهد را وادار به تندروی بنمایند.
7ـاریدیز میگوید که شوروی حداقل از یکی از این گروهها یعنی آپوکوالر پشتیبانی مینماید .وی در
ادامه گفت طبق شواهد موجود مداخله شوروی در امور داخلی ترکیه افزایش یافته است .گرچه اریدیز
آمریکا را آشکارا متهم به مداخله ننمود ٬ولی پس از ابراز اطمینانهای مقام سفارت او نیز مطمئن شد که
آمریکا از سیاست ”عدم مداخله“ در مورد مسئله کردها استفاده میکند.
8ـ اریدیز گفت نگران این است که مبادا کردهای تندرو مـوفق شـوند مـوجبات اشـغال نـظامی
راستگرایانهای را فراهم سازند .اریدیز گفت که این دولت در از بین نبردن آثار ناسیونالیسم کردی به طرز
غیر دموکراتیک و با گشاده دستی عمل میکند و ظهور این چنین دولتی نوعی عقب نشینی و شکست برای
دموکراسی ترکیه به حساب خواهد آمد.
9ـ از نظر اریدیز ٬یک نهضت تجزیه طلب کردی نمیتواند موفق شود .ولی اـگر ده سال قبل چنین
نهضتی پدید میآمد احتمال موفقیت آن بیشتر میشد .ولی دیگر زمان برای موفقیت نهضت ناسیونالیستی
ـکردها مناسب نیست و اـکثر کردها و عالوه بر آن رهبران سازمانهای رادیکال کرد نیز این واقعیت را
دریافتهاند .معذالک وی معتقد است که بعضی از گروههای کرد به فعالیتهای تجزیهطلبانه خود بـرای
بیاعتبار کردن رژیمدموکراتیک ترکیه ادامه میدهند.
10ـ اریدیز گفت اـگر تاـکتیکهای چپگرایان کرد با موفقیت روبرو شود ٬هر رژیم تحت حمایت نظامی
مانند رژیم جونتای یونان به عنوان وسیله و مخلوق آمریکا شناسایی خواهد گردید .با اظهار نگرانی از
اینکه یک اقدام نظامی در افق سیاسی ترکیه صورت گیرد ٬وی سؤال کرد که آیا حقوق بشر آمریکا برای
چنین دولتی که سابقه خوبی در رعایت حقوق بشر ندارد مشکالتی فراهم خواهد کرد یا خیر؟ هنگامی که
مقام سفارت پاسخ داد که اقدام نظامی خالی از دردسر نیست و دولت آمریکا نیز از چنین حرکتی حمایت
نخواهد کرد٬اریدیز گفت که الزم است دولت آمریکا این مسئله را مستقیمًا با رهبریت ارتش ترکیه درمیان
بگذارد.
11ـ مذکرات دفاعی :با اشاره مختصر پیرامون مذاـکرات دفاعی ترکیه و آمریکا ٬اریدیز گفت کـه
سیاستمداران حزب جمهوریخواه خلق در مورد این مذاـکرات اطالعاتی کامل دارند .وی خصوصًا یادآور
شد که از مذاـکره میان وزیر خارجه آـکان و معاون وزیر دفاع سیینا و سفیر اسپیرز )آنکارا  (6832اطالع
دارد که در آن آـکان اظهار داشته است که ترکیه یک ”مورد خاص“ است و آمریکامیتواند یک برنامه پنج
ساله کمک مالی را نیز در صورت تمایل در قراردادها بگنجاند.
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12ـ اظهار نظر :اریدیز  32ساله رهبر اصلی جناح چپگرای جوانان حزب جمهوریخواه ملی است
اعضای آن دراواخر سالهای  1960یعنی هنگامی که اجویت دبیر کل حزب جمهوریخواه گردید و آن را به
چپ متمایل گردانید و جذب آن شدند .و چون از عملکرد حزب جمهوریخواه تحت رهبری حامیان
اجویت به نام ”جهان سومیها“ ناراحت بودند ٬اریدیز و تعدادی از سیاستمداران حزب در اوائل سال
ـکنونی ٬ازرهبریت حزب جدا شده و به همکاری با ماشین سیاسی مستقر دراستانبول وزیر تعاون و روستا
یعنی علی توپوز مبادرت ورزیدند .و به علت اختالف وی با رهبریت حزب ٬اریدیز موقعیت خود را در
هیئت مدیره حزب در اجالس ماه می از دست داد .او دیگر درگیر امور اداری حزبی نیست ولی ظاهرًا از
مواضع حزب پیرامون مسائل داخلی و خارجی به خوبی مطلع میباشد.اریدیز در سال  1978و از طریق
یک بورسیه بینالمللی آمریکایی موفق شد به آمریکا سفر کند.
13ـ اظهارات اریدیز در مورد مقاصد گروههای رادیکال کرد احتماًال نشانگر نگرانی وسیع اعضای
چپگرای حزب جمهوریخواه است در همین رابطه وی از برخورد به اصطالح ”میانهرو“ اجویت در قبال
استانهای جنوب شرقی ترکیه به عنوان نوعی مصالحه برای جلوگیری از به خطر افتادن امنیت در منطقه
یاد میکند و اظهار اطمینان میکند که این کار سبب شده است که از تندروی کردهای تجزیهطلب نیز
اسپیرز
جلوگیری به عمل آید.
سند شماره )(35

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

تاریخ 6 :مهر 1358ـ 28سپتامبر 1979
از :سفارت آمریکا در آنکارا
رونوشت :سفارت آمریکا در تهران
موضوع :نظریات ترکیه در مورد روابط ایران و آمریکا
1ـ )تمام متن خیلی محرمانه است(
2ـ پیام اطالعاتی
3ـ در هنگام مالقات مقام سیاسی سفارت در مورد مسائل دیگر در  28سپتامبر ٬سرپرست بخش
خاورمیانهای وزارت امور خارجه آلپ کارا اعثمان اوغلو در مورد اوضاع سفارت آمریکا در تهران سؤال
نمود .وی با یاد آور شدن سردی اخیر در روابط بین شوروی و ایران از آمریکا خواست که با استفاده از
فرصت در تقویت روابط خود با ایران تالش نماید.
وی گفت اـگر آمریکا در حال حاضر نمیخواهد سفیری به ایران بفرستد ٬حداقل یکی از ”مقامات عالیرتبه
“ را برای دیدار دوستانه به این کشور بفرستد .وی گفت سفیر یانگ انتخاب مناسبی در این زمینه است٬
چون او در این بخش از جهان از شهرت و اعتبار خاصی برخوردار است.
4ـ اظهار نظر :کارا عثمان اوغلو که یکی از رابطین مطلع و صمیمی سفارت است اظهار داشت که
اسپیرز
ـگفتههای وی بیش از یک اظهار نظر شخصی است.
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سند شماره )(36
مکان و زمان :سفارت آمریکا ـ  19مهر ماه  1358ـ  11اـکتبر 1979
خیلی محرمانه
صورت مذاـکرات شرکت کنندگان :تورگوت تولومن سفیر ترکیه
ویلیام دارتی ٬مقام سیاسی
موضوع :نقطه نظرات ترکیه در مورد دولت ایران
در مالقات با سفیرترکیه درسفارت آمریکا در تاریخ  19مهرماه وی قبل از سوارشدن به اتومبیل خود
نکات ذیل را در مورد دولت ایران مطرح نمود که به گفته خودش از طریق منابع مو ّثق دولتی به آن پی برده
است:
ـ پس از تصویب قانون اساسی جدید ٬یزدی سعی خواهد کرد نخستوزیر ایران بشود.
ـ یزدی ٬چمران ٬قطب زاده و یک نفر دیگر )احتماًال طباطبائی( در لبنان آموزش دیدهاند و در محافل
عالی ایران به عنوان هیئت حاـکمه به رسمیت شناخته شدهاند.
ـ یزدی شخصاً چمران را به عنوان وزیر دفاع برگزیده است.
ـ خمینی به رهبران غیر مذهبی دیگر مانند ”هیئت حاـکمه“ بیش از رهبران مذهبی چون بهشتی که به
روایتی از وی متنفر است ٬اعتماد دارد .اظهار نظر :نکات باال با وجود جالب بودن ٬جای تعمق بسیار دارد.
ـ هیئت حاـکمه سرانجام جای روحانیون را در دولت خواهد گرفت.
سند شماره )(37

طبقهبندی :خیلی محرمانه
به :سفارت آمریکا در آنکارا

تاریخ 24 :مهر 1358ـ 16اـکتبر 1979
از :وزارت امور خارجه در واشنگتن دی .سی.
رونوشت :سفارت آمریکا در تهران
ـگفتگوهای دو جانبه وزیر خارجه با وزیر خارجه ترکیه :مسائل بینالمللی
1ـ )تمام متن خیلی محرمانه است(.
2ـ تلگرام مرجع جنبههای مدیترانه شرقی گفتگوهای دوجانبه وزیر خارجه ونس با وزیر خارجه
ترکیه آـکان را در تاریخ  4و  5اـکتبر تشریح مینماید .این پیام حاوی مسائل دیگر مطرح شده در تاریخ 5
اـکتبر است.
3ـ آـکان خاطر نشان ساخت که دفتر ساف در آنکارا نیز در همین روز ) 5اـکتبر( افتتاح خواهد گردید.
وی گفت که کشورهای عربی از ترکیه خواستهاند که با اسرائیل قطع رابطه نماید ٬ولی وی اطمینان داد که
اجازه نخواهد داد چنین واقعهای رخ دهد .وی گفت که نمایندگان ساف از وی خواستهاند که دو مسئله را
پاسخ گفته و یک نکته را به شرح زیر با وزیر خارجه در میان بگذارد:
الف( منظور آمریکا از اینکه تا دو ماه دیگر در مورد خاورمیانه تصمیمی اتخاذ خواهد شد چیست؟
ب( موضع آمریکا در قبال تمامیت ارضی لبنان چیست؟
ج( ساف مایل است به طور رسمی و غیر رسمی با وزیر خارجه تماس برقرار سازد.
در مورد نکته آخر آـکان گفت آنکارا میتواند محل این مالقات باشد و خود او نیز به عنوان کانال ارتباطی
عمل خواهد کرد.
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4ـ وزیر خارجه گفت که ساف از طریق کشورهای دیگر نیز پیامهای مشابه این نکات را برای وی
فرستاده است .به نظر ما در روند صلح خاورمیانه بر اساس موافقتنامههای ـکمپ دیوید گامهایی برداشته
خواهد شد که منجر به حل کامل تمام جنبههای مسئله خاورمیانه بشود .عنصر اولیه قرارداد سینا است.
عنصر دوم برخورد با مسئله فلسطینیها از طریق مذاـکرات به اصطالح ”خود مختاری“ است .واضح است
ـکه وضع کرانه غربی و نوار غزه مسائل مهمی راپدید آورده است ٬و ملت فلسطین نیز باید در راه حل نهائی
شرکت داشته باشند و آنچه هم اـکنون انجام میشود ٬با این روند مغایرت ندارد .مسئله دیگر این است که
چه زمانی موضوع خود مختاری با دیگر عناصر راه حل تداخل پیدا خواهد کرد.
5ـ وزیر خارجه گفت در مورد لبنان باید سعی کنیم بیش از آتشبس ظریف کنونی ایجاد ثبات نماییم.
فرصتهایی پیش آمده که میتوان از طریق آنها به این هدف نائل آمد و بد نیست که به مرحله آزمایش
ـگذارده شوند.
6ـ در مورد ایران ٬آـکان گفت ترکیه وقایع ایران را به خصوص در رابطه با مسئله کردها زیر نظر گرفته
است .وی گفت تالش هر قدرت بزرگ یا قدرت کوچکی چون اسرائیل برای بر هم زدن تعادل منطقه
خطری علیه صلح و ثبات به شماررفته و بازی با آتش تلقی میگردد.ترکیه ازتمامیت ارضی ایران حمایت
میکند وامیدوار است بادولت کنونی که ضدمارکسیست و ضدشوروی است همکاری نماید .عالوه براین
مایل است ٬با دیگر ملل دموکراتیک نیز همکاری نماید آـکان گفت وی شخصًا با وزیر خارجه یزدی روابط
صمیمانهای برقرار کرده است.
7ـ وزیر خارجه گفت آمریکا نیز کامًال معتقد است که نیروهای بیگانه نباید در امور داخلی ایران
مداخله نمایند .ما به شوروی اطالع دادهایم که مداخله نیروهای خارجی وضع خطرناـکی را به وجود
خواهد آورد .همین موضوع را به ایرانیها نیزاطالع دادهایم .البته فکر نمیکنیم که آنها حرف ما را باور کنند.
آنها هنوز هم فکر میکنند که ما در مسائل ـکردستان دخالت داریم.
وزیر امور خارجه گفت این مسئله اصًال صحت ندارد .وزیر خارجه در ادامه گفت ما آمادهایم تا برای
ایجاد روابط دوستانه بین دو کشور همکاری نماییم .از نظر وزیر خارجه مسائل موجود بین دو کشور مانند
قراردادهای تجاری جزئی و کم اهمیت هستند .البته باید بتوان این اختالفات را ریشه کن کرد و تصمیمات
سیاسی الزم را جهت ایجاد روابط حسنه اتخاذ نمود .آمریکا انقالب را به عنوان یک واقعیت میپذیرد و
آماده همکاری رژیم کنونی میباشد.
8ـ در مورد صحرای غربی وزیر خارجه ونس گفت که وی به الجزایر و مراـکش گفته است که در این
مسئله آمریکا دخالتی ندارد .ماخواستار ایجادروابط حسنه با هردو کشورهستیم ٬به عنوان دوست هر دو
ـکشور از آنهاخواستهایم که این مسئله را قبل از آنکه خطرناـکتر شود بین خود حل نمایند .ماامیدواریم که
این دو کشور به مذاـکره همت ورزند.وزیر خارجه آـکان گفت دورنمای آغازگفتگوبین الجزایر و شاه حسن
بسیار ضعیف و مأیوس کننده است .وزیر خارجه آمریکا گفت امیدوار است این طور نباشد و اظهار داشت
ـکه با وارد کردن طرفین دیگر گفتگوهای دوجانبه آغاز خواهد گردید.
9ـ آـکان گفت وی سعی کرده است با استفاده از کانال رومانیها بین کره جنوبی و شمالی میانجگیری
نماید .وی گفت امیدوار بود که با گردهم جمع کردن دو خانواده بتواند موجبات تفاهم بیشتر بین دو ملیت
ـکرهای را فراهم آورد .وزیر امور خارجه ونس گفت ما نیز با کشورهای متعددی که مایلند روابط حسنه بین
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ـکره جنوبی و شمالی برقرار شود ٬این موضوع را در میان گذاشتهایم.
سند شماره )(38

ونس

طبقهبندی :سری
به :وزارت امور خارجه در واشنگتن دی .سی.

تاریخ 24 :مهر 1358ـ 16اـکتبر 1979
از :کنسولگری آمریکا در آدانا
رونوشت :سفارت آمریکا در تهران
موضوع :اوضاع امنیتی شرق ترکیه
1ـ )تمام متن سری است(
2ـ خالصه:نظریات اصلی مقام کنسولی در موردامنیت شرق ترکیه در نتیجه سفری که به این منطقه در
تاریخ 27ـ 17سپتامبر انجام داده ٬عبارتند از:
) (1ارزیابی پیشین سفارت آمریکا در آنکارا مورد تأیید است.
) (2حاـکمیت مرکزی ترکیه کنترل را بهدست گرفته است.
) (3ارتش ترکیه در شرایط حاضرمیتواند شورشها را خاموش سازد ٬ولی دیگر نیروهای امنیتی قادر
به مبارزه مؤثر با تروریسم نیستند.
) (4فعالیت ارتش ترکیه در شرق و به خصوص در استان مرزی ایران و عراق به نام حکاری افزایش
یافته است.
) (5سیاست دولت مبنی بر تسریع گسترش اقتصادی و مالیمت برخورد مورد حمایت شدید مقامات
ترکیه و سیاستمداران کرد شرقی است و آنها معتقدند که مطبوعات غرب ترکیه در مورد مسائل امنیتی
شرق ترکیه مبالغه بسیار میکنند.
) (6افزایش کمکهای دولت برداشت محصول خوب در شرق مقداری امیدواری به وجود آورده است.
) (7سیاستمداران محلی معتقدند که اـگر شورش تحتالحمایه روسها در ـکردستان ایران افزایش یابد
منطقه شرق دچار آن نخواهد گردید.
) (8گذشته از این رخدادها ما در آینده نزدیک منتظر بروز اعمال تروریستی هستیم و دولت مرکزی
منطقه را تحت کنترل دارد) .پایان خالصه(
3ـ مقام اصلی به همراه همسر و دو کارمند ترک بخش اعظم استان شرق را که شامل شهرهای اورفا٬
دیاربکر٬سیرت ٬بیلتیس٬تاتوان موس٬وان ٬حکاری ٬و ماردین میباشداز  17تا 27سپتامبر موردبازدید
قرارداد .در این نقاط ما با همه بجز یک فرماندار )معاون جانشین فرماندار( مصاحبه کردیم هشت شهردار
یک معاون شهردار ٬شش سیاستمدار ٬مستقل ٬حزب جمهوریخواه خلق ٬حزب رستگاری ملی و حزب
جمهوریت به استثناء دو نفر تمام سیاستمدارها یا کرد و یا از نژاد مختلط ترک و کرد بودند .با مقامات
امنیتی افسران ارتش و ژاندارمری ترکیه ٬و کارمندان نظامی آمریکا در دیار بکر و تعدادی از شهروندان
ترک صبحت کردیم .هدف ما این بود که ارزیابی دقیق از اوضاع امنیتی سیاسی شرق تهیه کرده و پاسخ
سؤاالت سفارت آنکارا را بدهیم.
4ـ به طور کلی نتوانستیم مسئله مغایر با ارزیابی آنکارا  6660بیابیم که در گزارشهای پیشین ما )آدانا
191ـ ٬187وزارت امور خارجه  (189نیز آمده بود .قدرت مرکزی ترکیه کنترل را در دست دارد ٬و
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اـکثریت کردها خواهان یک ـکردستان تجزیه شده نیستند ٬و ارتش ترکیه نیز میتواند شورشها را خاموش
سازد ٬ولی قادر نیست با فعالیتهای تروریستی به نحو مؤثر مبارزه نماید.
5ـ متوجه شدیم که دولت مرکزی در استفاده از نیروهای ارتش ”مالیمت برخورد“ را پیشه خود
ساخته )ارتش و ژاندارمری در  5حکومت نظامی و ژاندارمری در سه استان حکومت غیر نظامی( .در
منطقه حکاری مجاور مرز ایران و عراق عملیات گشتی و دیگر فعالیتهای نظامی به دقت افزایش یافته
است .به نظر ما این فعالیتها برای کاهش قاچاق اسلحه و دیگر عملیات تجزیهطلبانه کردها در ورای
مرزها صورت میگیرد.
6ـ ما متوجه شدیم که دولت در سال گذشته از نظراقتصادی کمکهای زیادی کرده است وشهرداریهایی
را که در نتیجه گسترش سریع شهرها آسیب دیدهاند ٬از نظر مالی نجات داده است این کمکها و همراه با
برداشت خوب محصول سبب شده که مردم و مقامات امیدوارتر بشوند.
7ـ مقامات و سیاستمداران میگویند که مطبوعات غرب ترکیه درباره امنیت شرق ترکیه بسیار مبالغه
میکنند .چند فرماندار اظهار داشتند که این گونه شایعه پراـکنی مطبوعات میتواند انگیزهای برای حرکات
منفی امنیتی و کاهش سرمایه گذاری اقتصادی باشد )به گزارش آنکارا  7104مراجعه شود(.
8ـ در این استانها به انتخابات میان دورهای بیش از استانهای غربی چشم دوخته شده و امکان بروز
خشونت در آنجا بیشتر است.
9ـ کًال از اینکه طبق ارزیابی نتیجهـگیری شده که گروه ”چپگرای تجزیه طلب“ توسط سازمانهای
سیاسی ٬قبیلهای و خانوادهها قدرتمند حمایت میشوند ٬تعجب کردهایم .به طور مثال ما دریافتیم که
فعالیتهای آپوکوالر ”تجزیه طلب“ بیشتر ناشی از رقابتهای خانوادگی و سیاستهای حزبی است.
10ـ احساسات تجزیهطلبی در دو جهت وجود دارد .جهت اول این است که این احساسات بیشتر
جنبه استقالل فرهنگی و کنترل محلی منابع در مراحل طرح و برداشت دارد و اـکثریت کردها خواهان و
هوادار این اصول هستند ٬ولی به نحوی نیست که بخواهند به فعالیتهای تروریستی متوسل شوند .جهت
دوم این است که آنها خواهان استقالل سیاسی تحت رهبری یک دولت سوسیالیست هستند و بیشتر از
خشونت و شورش برای رسیدن به این هدف استفاده میکنند و بیشتر این گروهها فرصتطلب و انشعاب
یافته هستند.
روی هم رفته این گروهها بخش کوچکی از اجتماعات اینجا را تشکیل داده و تعداد هواداران آنها نیز
به ده درصد جمعیت این منطقه نیز بالغ نمیگردد .این گروهها را اـکثرًا خطرناـک و تحتالحمایه روسیه
میدانند در مقام مقایسه شهرها و شهرکهای مورد بازدید به استثناء سیوارک اـکثر شهرها آرام و روابط
تجاری مانند آدانا جریان داشت و مشکالت کردها چندان چشمگیر نبود که درست بر خالف غرب ترکیه
است.
11ـ مدیران ترک استانها که سخت به کار مشغول هستند ظاهرًا در سطح فرماندار معاونینی بسیار
حرفهای هستند و فقط در سطوح پایین مقداری عدم کارآیی مشاهده میگردد .حتی بهترین فرماندارها نیز
درگیر سنتهای بوروکراتیک و سیاستهای قبیلهای و خانوادگی و پارتی بازی و فساد هسـتند .پـلیس
ضعیفترین رابط بوروکراسی استان است که در رأس هرم سرپرستان امنیتی استان و بعد از آن افراد نیمه
باسواد وپلیسهای کم حقوق قراردارند .و رابطه خوبی نیز بین پلیس اطالعاتی و ضدتروریسم وجوددارد.
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احتماًال گروههای تروریستی شرق نیز آنقدر رشدخواهند یافت که )الف( یا بوسیله گروههای دیگر جذب
شوند و یا )ب( به وسیله ارتش از میان برداشته شوند .ولی به طور کلی باید گفت که نیروهای امنیتی ترکیه
توانایی قابل مالحظهای دارند.
12ـ مهمترین پاسخ این مسئله در ژاندارمری نهفته است آنها اصوًال به کارهای پلیسی مشغول بوده و
ـکارهای اطالعاتی در سطح استان انجام میدهند ٬و ترکها نیز برای افراد نظامی یونیفورم پوش احترام قائل
هستند و مهمتراز همه سیاست زده نیستند .آنها اصوًال در شرق ترکیه به کارهای پلیسی اشتغال داشته و اـگر
آموزش و تجهیزات مناسب داشته باشند ٬میتوانند اقدامات ضد تروریستی نیز انجام دهند .گذشته از این
ژاندارمری خواهر خوانده نامناسب ارتش ترکیه است و منابع در دسترس آن کافی نـیست ٬و بـیشتر
تجهیزات آن نیز قدیمی میباشد.
13ـ مالزمین امنیتی ما و فرمانداران در مقایسه با سفرهای قبلی خیلی کمتر بودند .ما و دیگر اعضاء
ترک که با ناراحتی به این سفر آمده بودند ٬در راه رفتنها و به چاپخانهها سر کشیدن دچار ناراحتی
نشدیم .سربازان ترک به مرخصی آمده در حالی که یونیفورم به تن داشتند با مردم آزادانـه مـعاشرت
میکردند و همه آـگهیها و تابلوی مغازهها به زبان ترکی نوشته شده بود.
14ـ بسیاری از سیاستمداران و کردهای ترکیهای که با ما صحبت کردند ٬از وقایع ایران طرفداری
میکردند ولی هیچ یک از آنها میل نداشتند از مرز گذشته و در کنار کردهای ایران مبارزه نمایند و نیز فکر
نمیکنند که حتی اـگر قیام کردهای ایران با موفقیت رو به رو شود باز هم میتواند بر شرق ترکیه تأثیر
بگذارد .البته این حرفها خالی از سوءظن نیز نمیباشند ٬و ما فکر میکنیم که وفاداری کردها به ترکیه
چندان هم خالی از شک و تردید نیست .در صورتی که ـکردستان مستقل تحتالحمایه روسیه در ایران پا
بگیرد و از طرف مرز نیز اسلحه به کردهای اینجا برسد ٬شورش کردهای اینجا نیز جنبه وسیعتری به خود
خواهد گرفت آشفتگیهای سیاسی و اقتصادی ممکن است دست به دست یکـدیگر داده و گـروههای
تجزیهطلب را متحد و آن را به صورت یک خطر جدی علیه ترکیه درآورد .گذشته از این وقایع دراماتیک٬
ما علیرغم کنترل دولت مرکزی ترکیه منتظر افزایش فعالیتهای تروریستی در آینده نزدیک هستیم.

ـکتاب چهل و دوم

فلسطین )(1

بخش اول :فلسطین )(1
سخن در باب فلسطین و فلسطینیها بسیار گفته شده است .حدیث مظلومیت این ملت ٬حدیث کهنهای
است که باید بر آن خون گریه کرد .قصه آوارگان فلسطین ٬سرزمینهای غصب شده ٬کشتارهای دسته
جمعی دیریاسین ٬ـکفرقاسم ٬صبرا و شتیال ٬زندانیان اسیر در دست صهیونیستها و دیگر ستمهایی که بر این
مردم قهرمان و مقاوم رفته است هر یک دفتری است که برگ برگ آن سند استضعاف این ملت و جنایتهای
بیشمار صهیونیستها و حامیان امپریالیست آنهاست.
در این مقال مختصر بر آن نیستیم که سوار کالم را در این وادی بیانتها به حرکت درآوریم و در سوگ
این عزا مرثیه بسراییم .امت مسلمان و قهرمان ما به مسائل فلسطین آـگاه است و همدردی خویش را قبل از
پیروزی انقالب اسالمی و بعد از آن در شعارها و حرکتهای خویش با این مردم آواره اعالم کرده و عزم
خویش را جزم کرده است که انتقام خون فرزندان اسالم را در سرزمینهای اشغالی از دشمن صهیونیستی
بگیرد .این امت آزادی قدس را جزء اهداف بنیانی و استراتژیک خویش اعالم کرده و بر سر این میثاق با
خون نشسته است .فرزندانش در جبهههای عزت و شرف عاشقانه با آرزوی آزادی مسجداالقصی شهید
شدهاند و میشوند و امام عزیز خمینی بتشکن فرمودهاند:
”باید برای آزادی قدس از مسلسلهای متکی بر ایمان و قدرت اسالم استفاده و بازیهای سیاسی را که
از آن بوی سازشکاری و راضی نگهداشتن ابرقدرتها به مشام میرسد ٬کنار گذاشت“.
جوانان شهادت پیشه این امت نیز با لبیک گفتن به ندای امام بیدار دل ٬در آرزوی روزی هستند که با
شکست ارتش رو به زوال صدام ٬مهیای جهاد عظیم برای نابودی اشغالگران قدس شده و نماز را به امامت
خمینی کبیر در قدس به جای آورند انشااهلل
اما در اینجا شما را به شنیدن ماجرای فلسطین به روایت آمریکایی آن دعوت میکنیم .در البالی اسناد
به جامانده در النه جاسوسی به اسنادی برمیخوریم که مجموعه خبرها ٬تحلیلها و شرح مالقاتهای
مقامات آمریکایی و همپالکیهای آنها است که در آنها موضوع مسئله فلسطین است.
در این اسناد به پشتیبانی همه جانبه آمریکا از اسرائیل برمیخوریم که نیازی به شرح و بسط آن دیده
نمیشود .این موضوع به صورت کامل در کتابهای شمارههای  36 ٬19 ٬11نمایانده شده و از خوانندگان
محترمی که مایل به تحقیق در این زمینه میباشند ٬دعوت میکنیم به آن کتابها از انتشارات ”دانشجویان
مسلمان پیرو خط امام“ مراجعه نمایند.
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در این اسناد میبینیم که جنایتکاران آمریکایی که بوق و کرنای حقوق بشرشان گوش فلک را کرده
است ٬چگونه بر اشغال سرزمینهای فلسطینی صحه گذاشته و علنًا ظالم را تأیید و مظلوم را به ستمپذیری
فرا میخوانند .در اسناد به نقل از ـکارتر رئیس جمهور مخلوع آمریکا که سیاست خویش را طرفداری از
حقوق بشر ٬اعالم کرده بود میبینیم که:
”ما هرگزخواستار تشکیل یک دولت فلسطینی نبودهایم و قصدنداریم در این موضع خودتغییری پدید
آوریم“.
قاعدتًا وضع و حال جنایتکاران جمهوریخواه که قداره را از روبستهاند به راحتی معلوم است .در
سندی دیگر آمریکاییها موضع خود را با وقاحت تمام این گونه اعالم مینمایند وفلسطینیها را به انظالم و
ستم پذیری فرا میخوانند:
”دولت آمریکا از تماس و مذاـکره با ساف آن هم تا زمانی که این سازمان موجودیت اسرائیل را به
رسمیت نشناخته قطعنامههای  242و  338سازمان ملل را نپذیرفته است ٬امتناع میورزد“.
در پایان این مقدمه ٬متن قطعنامههای  242و  338آورده شده است که از نظر شما خواهد گذشت.
قطعنامه  242در  22نوامبر ) 1967اول آذرماه  (1346یعنی پس از پایان تـهاجم صـهیونیستی بـه
سرزمینهای اعراب و اشغال اراضی بیشتر صادر شده است .صدور قطعنامه  338نیز پس از پایان جنگ
رمضان  73و شکست ارتش صهیونیستی صورت گرفته است که قطعنامه  338نیز موضوع تازهای نداشته
و عمدتًا خواستار اجرای قطعنامه  242شده است .اما نگاهی به مفاد قطعنامه  242میافکنیم تا دریابیم که
اصرار و تالش آمریکا برای قبوالندن این ظلمنامه به ساف چه بوده است؟
قطعنامه در ابتدا هدفش را تأمین امنیت و آرامش برای هر دولت در منطقه و لزوم تالش در راه صلحی
عادالنه و پایدار برای تأمین آن امنیت اعالم میدارد .دولتهای عربی منطقه به هر صورت در امنیت زندگی
میکردهاند و باید دید که مخل این امنیت و آرامش چه چیزی بوده است؟ آیا سرطان صهیونیستی با غصب
ظالمانه اراضی به کمک حامیان غربی و شرقیاش این امنیت را برهم نزده است؟ چرا و چگونه است که
شورای امنیت سازمان ملل به جای محکوم کردن عامل ناامنی ٬تالش برای تأمین امنیت آن دارد و آن
حمله وحشیانه و تهاجمی ژوئن  67را محکوم نکرده و با تعبیر بیرنگ و بسیار مالیم ”عدم قبول تصرف
اراضی از طریق جنگ“ از کنار آن میگذرد؟ قاعدتًا وقتی تنظیم کنندگان سیاست شـورای امـنیت و
تأمینکنندگان سالح سرطان صهیونیستی یکی باشند جز این نمیتوان انتظار داشت؟ با کمک سالح٬
اراضی غصب میشود و مسلمانان به خاـک و خون کشیده میشوند و به یاری قطعنامه برروی این جنایات
سرپوش گذاشته شده و امنیت برای متجاوز تأمین میگردد.
در چند سطر بعدی در قسمت 1ـ ب  ٬شورا خواستار شناسایی حاـکمیت و تمامیت ارضی و استقالل
سیاسی هر دولت درمنطقه میشود و پر واضح است که از این نمد کاله برای چه کسی ساخته میشود و سر
چه کسی بیکاله میماند؟ سپس وقاحت قطعنامه نویسان بیشتر شده و پس از اینکه استقالل سیاسی
متجاوز را تأمین کردند ٬آنگاه قصد فراهم آوردن صلح در داخل مرزهای امن و شناخته شده را برای وی
مینمایند و بیشرمی را به نهایت میرسانند.
بعد دیگر این بررسی به برخورد قطعنامه با ملت فلسطین مربوط میشود .در قسمت 2ـب ٬قطعنامه
لزوم مورد ”نیل به یک راه حل عادالنه مسئله پناهندگان“ راتأیید نموده است وتمام قضیه به همین جاختم
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میشود.
فاجعه آنچه بر فلسطین و فلسطینیها رفته است ٬فراموش میشود٬هیچ صحبتی از حق و حقوق آنها
نمیشود ٬هیچکس حتی اظهار تأسف به خاطر آنچه بر اینان رفته است ٬نمیکند و حتی یک کلمه برای
محکومیت عاملین جنایت گفته نمیشود و فقط ٬برای آنکه قطعنامه ظاهر وجیهالمله و فریبنده خودش را
حفظ نماید ٬از یک ملت به عنوان ”پناهندگان“ یاد میشود و اینجاست که باید به آیه شریفه استرجاع پناه
برد .انااهلل و اناالیه راجعون.
و نتیجه آنکه آیاقطعنامههای  242و  338سازمان ملل به چیزی به جز به رسمیت شناختن موجودیت
صهیونیستی تأـکید دارند و هدفشان چیزی به جز نادیده انگاشتن حقوق مسلم فلسطینیهااست .آیاجنایتی
از این باالتر وجود دارد که مظلوم را به تبعیت از ظالم فرا خوانند و او را وادارند که از حقوق حقه خویش
صرفنظر کند؟ چگونه کسی که زمین خویش را از دست داده است میتواند با غاصب زمین خویش از در
مصالحه درآید؟ مادران فلسطینی که خون فرزندانشان به خاطر آزادی وطنشان و لبیک به ندای اسالم بر
زمین ریخته است ٬چگونه میتوانند با قاتلین آنها سازش نمایند؟ و اصوًال آمریکا به چه جرأتی فلسطینیها
را به این سازش دعوت میکند؟ این زمینه از کجا فراهم شده است و چه کسانی به آمریکا چراغ سبز نشان
دادهاند ٬تا قدرت برخورد این گونه را با انقالب فلسطین در خویش بیابد؟ میباید به دنبال عوامل انحراف
ـگشت و آنها را شناسایی کرد .و ما میتوانیم با توجه به همین اسناد دریابیم که آمریکا به چه دلیل طمع در
این انقالب نموده است و با تمام قوا بر آن شده است تا آن را به بیغوله سازش سوق دهد.
برای هر مسلمان در سراسر دنیا و برای هر فلسطینی به خصوص مسلم شده است که قدس را جز با
سالح متکی بر ایمان نمیتوان آزاد کرد .رمز پیروزی انقالب فلسطین در مقاومت مسلحانه مبتنی بر
قدرتاسالم است و اشغالگران را جز با سرب داغ نمیتوان به زانو درآورد.
آن توطئه گرانی که به ظاهر در رهبری انقالب فلسطین قرار دارند و دل به بازیهای سیاسی بسته و به
تعبیر امام عزیزمان از اعمال آنها بوی سازشکاری و راضی نگه داشتن ابرقدرتها به مشام میرسد ٬کسانی
هستند که سرچشمه انحراف را باید در اعمال آنها جستجو کرد و چراغ سبز از جانب اینان برای آمریکا
روشن میشود .توجه فرمایید که عامل موفقیت در نظر آمریکاییها از زبان خود آنها چگونه است:
”عامل اصلی موفقیت توقف فعالیتهای تروریستی و مقاومت سازمان فتح در اسرائیل و ساحل غربی
است“.
و به دنبال آن:
”به هر حال ما مایلیم که بتوانیم فلسطینیها را به منظور ایجاد یک آتش بس دائمی آن هم از طریق
طرفین ثالث به همکاری راغب نماییم“.
به جای موضعگیری قاطع و کوبنده از جانب انقالب فلسطین کسانی که به ناحق مسند رهبری آن را
اشغال کرده بودند دست به تالشهای بسیار مبتذل و عاجزانه میزنند.اختیار خود را تمام و کمال در اختیار
غاصبین قرار داده و آنگاه به دنبال آن هستند که حقوق آنها در مذاـکرات نادیده گرفته نشود:
”وی )نشاشیبی دبیر کمیته اجرائی ساف( گفت عرفات به سعودیها بیشتر متکی خواهد شد تا آنها بر
آمریکا فشار بیشتری وارد سازند تا حقوق فلسطینیها در حین مذاـکرات نادیده گرفته نشود“.
آیا این سعودیها همان طرف ثالثی که آمریکاییها از طریق آنها میخواهند فلسطینیها را به همکاری
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ترغیب نمایند٬نیستند؟ و آیافلسطینیها خود با پای خویش به تلهای که آمریکا بر سر راه آنها درست کرده
است نیفتادهاند؟
و در پی همین مسائل است که خود را آماده گردن گذاشتن به خفت بارترین پیمانها مینمایند و دبیر
ـکمیته اجرائی ساف این چنین اظهار نظر میکند که:
)”وی گفت  ...ساف نخواهد توانست از اجرای قراردادی که با نظریه آمریکایی و مصری در زمینه
خودمختاری و استقالل ـ مطابقت دارد ٬سرباز زند“.
متعاقب همین برخوردهای سازشکارانه است که منش سیاسی عرفات باب میل آمریکاییها میشود و
باخشنودی اظهار نظر مینمایند که” :عرفات ظاهرًا“ در حال پی بردن به این مطلب است که تروریسم مانع
جلب حمایت دیپلماتیک در اروپای غربی و آمریکا خواهد شد(“.
این خیانتها به آرمان فلسطین هرگز قابل بخشش نیست و خائنین که بسیار نابجا امور اجرائی انقالب
را به عهده گرفتهاند به هیچوجه شایستگی آن را ندارند که مقدرات انقالبی را تعیین کنند ٬که فرزندان آن
انقالب شایستگی خویش را در عرصههای مختلف به ثبوت رسانیدهاند .ملت فلسطین در طـول 36
سالمقاومت سرسختانه خود نشان داده است که میتواند یک ملت مسلمان انقالبی باشد و لیاقت آزاد
ـکردنقدس را دارد و در این راه کوله باری از تجارب اندوخته و توانمندیهای فوقالعادهای نیز پیدا کرده
است که همگان به آن واقفند و آمریکاییها نیز به آن معترف.
در مجموعه اسنادی که تحت نام ”تروریسم بینالمللی“ جمع آوری شده و در این کتاب عـرضه
میشود ٬شما به راحتی اعتراف عاجزانه آمریکاییها را به تواناییها و امکانات فلسطینیها مشاهده مینمایید
و هراس آنها را از این همه توش وتوان انقالبی به عیان میبینید ٬آشکارا دیده میشود که هرگاه تصمیمی به
مقاومت و تهدید منافع امپریالیزم و صهیونیزم گرفته شده است و در این راه سرمایهـگذاری شده است٬
چگونه خرمن هستی موجودیت صهیونیستی و حامیانش در معرض شعلههای آتش قرار گرفته است .و
عجز و ناتوانی مستکبرین در مقابله با این مقاومتهای انقالبی قابل انکار نیست.
به راستی چه چیزی است که میتواند این توانمندیها و امکانات را در بازوان یک ملت زجر دیده
جمعآوری کرده و آنها را بسان پیکری واحد متحد کرده و مشت کوبنده آنها را بر فرق دشمنان فلسطین
فرود آورد؟ آیا این انتظار را از سازمانهای پراـکنده که هر یک سر در آخور دولتی مرتجع یا به ظاهر انقالبی
دارندمیتوان داشت؟ آیا میتوان انتظار داشت طرز فکری که کاسه تدلیس را پیش هر کس و ناـکسی دراز
میکند ٬با شرافتمندی یک مسلمان انقالبی دست به یک کارزار همه جانبه علیه دشمنان ملت بزند؟
جواب مشخص است .در این اسناد شما عملکرد کشورهای مختلف را در رابطه با مسئله مطروحه
میبینید .از عراقی که گلولههایش جز به نفع صهیونیزم و بر علیه ملت فلسطین شلیک نشده است تا
دولتهای مرتجع عربی که وابستگی مالی انقالب فلسطین به آنها جزفاجعه برای آن به بار نیاورده است همه
و همه سنگهای بزرگی هستند که در این راه قرار گرفتهاند و این ملت چارهای ندارد جز آنکه هرچه
مصممتر در راه پاالیش از هر آنچه وابستگی است و چنگ زدن به ریسمان الهی و افراشتن دوباره پرچم
اسالمی مقاومت تا آزادی قدس و تمامی سرزمینهای اشغالی قدم بردارد .چرا که نتایج پیکار این گونه را
اـکنون در جنوب لبنان مشاهده میکنیم .شیعیان لبنان فقط با اتکاء به اسالم و بدون شعارهای فریبنده
ناسیونالیستی که راه جز به بیراهه نمیبرد ٬دست به مقاومت همه جانبه بر علیه اشغالگران زدهاند و دیدیم
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ـکه چگونه با روحیه شهادت طلبی تجاوزگران را از بیروت بیرون راندند و فقط یک عمل انقالبی آنها لرزه
بر اندام آمریکاییهای قلدر انداخت و با فضاحت تمام به ناوهای خود پناهنده شدند.
راهی که این مسلمانان مخلص در پیش گرفتهاند ٬بیشک همان صراط مستقیم الهی و طریق فالح
است .دل خوش کردن به ناسیونالیزم عربی و دیگر طرز فکرهای انحرافی دردی را از ملت فلسطین دوا
نمیکند .این طرز فکر تاـکنون حاصلی جز بیحاصلی به بار نیاورده است و فرزندان قهرمان این ملت راه
خویش را پیدا کردهاند و آن مقاومت اسالمی همه جانبه مبتنی بر روحیه شهادتطلبی و ایثارگری است
واین همان چیزی است که صهیونیستها و حامیان آنها بشدت از آن واهمه دارند و در نهایت شیشه عمر آنها
را همین سنگ خواهد شکست .در این اسناد به نقل از یک فرمانده نظامی صهیونیستی میبینیم:
”سرپرست فرماندهی شمال اسرائیل یعنی سرلشگر آویگداربن گال در تاریخ  18مرداد  58گفت که
اعراب جلیله یک غده سرطانی در بدن اسرائیل هستند“.
ما نیز با نظر این سرلشگر موافقیم .این سرطان سرانجام رگ و ریشه صهیونیستها و موجودیتـکثیف
صهیونیستی را سوزانده و نابود خواهد کرد و ملت فلسطین با اتکال به خداوند تبارک و تعالی خواهد
توانست پرچم فلسطین آزاد را در قدس به اهتزاز درآورد و بیگمان امت شهید پرور ایران نیز در این جهاد
مقدس همان گونه که تا به حال نشان دادهاند در کنار آنها خواهند بود.
به امید پیروزی نهائی اسالم و برافراشته شدن پرچم الالهاالاهلل برفراز گیتی و ظهور امام عصر)عج(.
و ما النصر االمن عندا ...العزیز الحکیم
دانشجویان مسلمان پیرو خط امام

متن قطعنامه  242شورای امنیت سازمان ملل متحد
) 22نوامبر (1967
شورای امنیت
بااظهار نگرانی نسبت به اوضاع وخیم خاورمیانه باتأـکید برعدم قبول تصرف اراضی از طریق جنگ و
لزوم تالش در راه صلحی عادالنه و پایدار که هر دولت در منطقه بتواند در امنیت و آرامش زندگی کند.
و با تأـکید بیشتر بر این نکته که تمام دول عضو )ملل متحد( در قبول منشور ملل متحدتعهد نمودهاند که
برطبق ماده  2منشور اقدام نمایند.
1ـ تأیید مینماید که اجرای اصول منشور ملل متحد مستلزم برقراری صلح عادالنه و پایدار در خاور
میانه است که این صلح باید اجرای دو اصل زیر را در برداشته باشد:
الف :عقب نشینی نیروهای مسلح اسرائیل از سرزمینهایی که در مناقشه اخیر اشغال نموده است.
ب :خاتمه تمام ادعاها و حالت جنگ و احترام و شناسایی حاـکمیت و تمامیت ارضی و استقالل
سیاسی هر دولت در منطقه و حق آن دولتها به زندگی در صلح درداخل مرزهای امن و شناخته شده که از
تهدیدات و یا اعمال زور آزاد باشد.
2ـ و لزوم موارد زیر را تأیید نماید:
الف :تضمین آزادی کشتیرانی از راههای آبی بینالمللی در منطقه.
ب :نیل به یک راه حل عادالنه مسئله پناهندگان.
ج :تضمین غیرقابل نقض بودن )غیر قابل تجاوز بودن( سرزمین واستقالل سیاسی هر دولت درمنطقه
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از طریق اقداماتی از جمله تأسیس مناطق غیر نظامی.
3ـ از دبیر کل سازمان ملل متحد میخواهد که نماینده ویژهای را به منظور نیل به توافق و کمک به
تالشهای حل مسالمتآمیز ومورد قبول برطبق مفاد و اصول این قطعنامه و برقراری تماس بادول ذیربط
در خاور میانه اعزام دارد.
4ـ از دبیرکل میخواهد که پیشرفت تالشهای نماینده ویژه را در اسرع وقت ممکن به شورای امنیت
ـگزارش کند.
قطعنامه  338شورای امنیت سازمان ملل  22اـکتبر 1973
از سال  1967تا اـکتبر سال  1973قطعنامههای سازمان ملل مؤید قطعنامه  242شورای امنیت بوده
است .در تالش برای پایان بخشیدن به جنگ چهارم خاورمیانه که در تاریخ ششم اـکتبر  1973بین اعراب
و اسرائیل درگرفت ٬شورای امنیت سازمان ملل قطعنامه زیر را تصویب نمود.
شورای امنیت
1ـ از تمام طرفین درگیریهای کنونی خواستارتوقف آتش بس واختتام تمام فعالیتهای نظامی آن هم
 12ساعت پس از اتخاذ این تصمیم ٬در مواضعی که هم اـکنون تحت اشغال آنهاست ٬میباشد.
2ـ پس از آتش بس از تمام طرفین میخواهد که قطعنامه  242شورای امنیت سازمان ملل ) (1967را
بطور کامل اجرا و رعایت نمایند.
3ـتصمیم براین گرفته است که دقیقًا و همزمان با آتش بس مذاـکراتی بین طرفین ذیربط آغاز گردد تا
صلحی پایدار و عادالنه در خاور میانه برقرار شود.
منبع :سند سازمان ملل )PR/73/29/(1973
الزم به تذکر است که براساس قطعنامه  339شورای امنیت سازمان ملل این سازمان موظف گردیده
است برای رعایت آتش بس ناظرانی را به منطقه اعزام دارد.
سند شماره )(1

طبقه بندی :خیلی محرمانه
تاریخ 25 :آذر  1350ـ  16دسامبر 71
به :تمام واحدهای دیپلماتیک و کنسولی
از :وزارت امور خارجه در واشنگتن دی ـ سی
موضوع :صدور روادید برای اردنیها و فلسطینیها
1ـ این وزارتخانه از تالشی که در جهت به قتل رساندن زید ٬ریفائی سفیر اردن در لندن صورت گرفت
مطلع شده است .ماجرا حدود ساعت  1بعدازظهر  24آذر ماه در نزدیکی سفارت اردن رخ داد .طبق
اطالعات ما به ریفایی تنها جراحاتی جزئی وارد گردید ٬لیکن گلولههای بسیاری بر روی اتومبیل وی
شلیک شده بود .این رویداد که به دنبال قتل نخست وزیر تل در قاهره صورت گرفت ٬نشان میدهد که
فداییان تصمیم گرفتهاند به کشتار شخصیتهای مهم دولت اردن ادامه دهند .بنا به گزارشات قبلی  ٬جناح
افراطی فتح اجرا کننده این طرحها میباشد.
2ـ بدین ترتیب ما در رابطه با سیاست صدورروادید خود افرادی را زیر نظر میگیریم که در گذشته و یا
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حال با سازمانهای فلسطین مرتبط بوده اند .به زودی این موضوع تجدید و دستورات وسیعتری ارائه
خواهد گردید .در حال حاضر واحدها قبل از صدور روادید جهت اتباع اردنی و یا فلسطینی )به استثناء
مقامات دولت اردن( باید از سفارت آمریکا در امان تاییدیهای دریافت دارند .عالوه بر این واحدها باید به
یاد داشته باشند که فداییان در گذشته نیز همواره با در اختیار داشتن پاسپورتهای سوری و الجزایری اقدام
راجرز
به سفر میکردهاند.
سند شماره )(2

طبقه بندی :خیلی محرمانه
تاریخ 4 :آذر  1355ـ  25نوامبر 1976
به :تمام واحدهای دیپلماتیک و کنسولی
از :وزارت امور خارجه در واشنگتن دی ـ سی
موضوع :تقاضا نامههای اعضای ساف
1ـ اخیرًا دو تن از اعضای سازمان آزادیبخش فلسطین )ساف( ویزا گرفتهاند .صبری جیریس که در
تاریخ  4دسامبر  1938در جلیله متولد شده  ٬در نیکوزیا در تاریخ  16مهرماه ویزا دریافت داشته است.
جیریس که اـکنون به  VLOافزوده شده است ٬ظاهرًا دارای گذرنامه ای اصیل از سودان بود که آن را با نام
صبری الیاس گیراس با تاریخ و محل تولد  12دسامبر  1928خارطوم  ٬سودان ارائه کرده است .وی خود
را در آنجا مشاورحقوقی یکی از مراـکزتحقیقاتی بیروت لبنان معرفی نموده است.روادید اعطا شده به وی
از نوع ب ـ  12میباشد تابتواند به مدت یک ماه درنیویورک به سربرد .واز کتابخانه ـکنگره برای تحقیقات
خود استفاده کند.
2ـ حسام سرطاوی متولد سال  1931در نابلس اردن نیز همراه جیریس سفر میکرده است .او نیز در
زمره  VLOها درآمده و وزارتخانه نمی داند که در چه زمان و از کجارویداد را دریافت کرده است .از تمام
واحدها تقاضا میشود که به بایگانی روادید مراجعه کرده وببینند که آیا کسی با نام سرطاوی ٬سیرطاوی یا
آرطاوی ٬یا سیطاوی تقاضای ویزا کرده است یا خیر .از واحدهایی که بایگانی آنها براساس تـرتیب
تاریخی تشکیل یافته وزارتخانه تقاضای بررسی بیشتری دارد .به نظر میرسد که ویزای جیریس در 16
مهرماه صادر شده و وی اـکنون وارد کشور شده است و احتماًال همراه با سرطاوی این کار را انجام داده آن
هم در تاریخ  27مهرماه  .سرطاوی نیز احتماًال با یک گذرنامه سودانی مبادرت به این کار کرده است.
3ـ تالش جیریس و سرطاوی در زمینه بازگشایی یکی از دفاتر اطالعاتی ساف در واشنگتن توجه
مطبوعات را جلب کرده و این سؤال را مطرح کرده است که چگونه اجازه ورود به آمریکا به آنها داده شده
است .روادید جیریس پایان یافته و گمان میرود که سر طاوی کشورسرطاوی کشور را ترک کرده است.
تمام واحدها بایدمتوجه باشند که سرطاوی ٬یاجیریس تحت همین نامها و نامهای دیگری باز هم تقاضای
ویزا خواهند کرد .جیرس ممکن است به صورت جیریوس یا جیرجیس نیز نوشته شود .اـگر یکی از
واحدها تقاضانامهای از طرف فردی مشابه با جیریس یا سرطاوی دریافت کرد ٬سریعًا و در ابتدای عمل
رابینسون
موضوع را با وزارت خارجه درمیان میگذارد.
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سند شماره )(3
طبقه بندی :خیلی محرمانه
تاریخ 27 :اردیبهشت  1356ـ  17مه 1977
به :تمام واحدهای دیپلماتیک و کنسولی
از :وزارت امور خارجه در واشنگتن دی ـ سی
عطف به :ژنو ) 3814ـکتبی(
موضوع :راهنمای مربوط به تماسهای مقامات آمریکایی با ساف
1ـ چند مورد مبنی بر تماس نمایندگان سازمان آزادیبخش فلسطین با مقامات آمریکایی خارج از
ـکشور مورد توجه وزارتخانه قرار گرفته است در این رابطه  ٬به نظر ما مفید است که به واحدهای مخاطب ٬
سیاست دیرین آمریکا در رابطه با تماسهای بین مقامات آمریکایی و نمایندگان ساف یادآوری گردد.
2ـ همانگونه که سخنگوی وزارت خارجه در موارد بسیاری آن هم در سالهای گذشته اعالم کرده
است ٬سیاست آمریکا در قبال مقامات آمریکایی این است که از انجام و برقراری هرگونه تماس مستقیم و
مهم با نمایندگان ساف اجتناب ورزند .این سیاست تماس مستقیم وعده با دیگر سازمانهای وابسته به
ساف از قبیل گروههای فدایی چون فتح  ٬جبهه دموکراتیک خلق آزادیبخش فـلسطین جـبهه خـلق
آزادیبخش فلسطین و غیره را نیز در بر میگیرد.
3ـ طرز برخورد کلی ما در رابطه با ساف هنوز نکرده است دولت آمریکااز تماس و مذاـکره با ساف آن
هم تا زمانی که این سازمان موجودیت اسرائیل را به رسمیت نشناخته و قطعنامههای  242و  338شورای
امنیت سازمان ملل رانپذیرفته است ٬امتناع میورزد ٬به همین دلیل مقامات آمریکایی خارج از کشور نیز
باید از انجام هر گونه اقدامی که بتواند به عنوان تغییر و یا انعطاف پذیری بیشتر در این سیاست تلقی گردد٬
خودداری ورزند.
4ـ واضح است که ممکن است شرایطی پیش آید که طی آن تماسهای غیر عمده بین مقامات آمریکایی
و نمایندگان ساف ضروری یافته و قابل اجتناب نباشد).به طور مثال میتوان از تماسهای برقرار شده در
سازمان ملل در مورد مسائل اداری و امنیتی که بر وضع هیئت ناظر ساف درنیویورک تأثیر میبخشد ونیز
تماسهایی که در سال  1355در بیروت صورت گرفت ٬تا تخلیه مقامات آمریکایی و خارجی از منطقه
تحت کنترل ساف در لبنان با موفقیت انجام شود (.در صورتی که واحدهای مخاطب با شرایط این گونهای
روبهرو شدند ٬باید نحوه خاص شرایط را با وزارت خارجه در میان گذاشته و خواستار ارشاد در مورد
نحوه برخورد شوند.
5ـ ما نیز معترف هستیم که مقامات آمریکایی خارج از کشور کامًال قادر نیستند از تماس اجتماعی و
ـگهگاه و غیر مترقبه با اشخاصی که به نحوی دارای تماس مستقیم با ساف هستند ٬خودداری ورزند .در
صورتی که تالش آنها مبنی بر اجتناب از تماس ناـگهانی با این اشخاص ممکن است مورد توجه اجتماع
حاضر قرار گیرد ٬مقامات آمریکایی نباید در نشان دادن عکس العمل افراط به خرج دهند .بلکه باید کمال
ادب را رعایت کرده و متوجه باشند که تماس آنها با نمایندگان ساف طوالنی و یا مهمتر از آنچه که هست٬
ـکریستوفر
نباشد.
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سند شماره )(4
طبقهبندی :خیلی محرمانه
تاریخ 4 :مهر  1357ـ  26سپتامبر 1978
به :تمام واحدهای دیپلماتیک و کنسولی ٬فوری
از :وزارت امور خارجه در واشنگتن دی ـ سی
عطف به :تلگرام وزارتخانه 236773
موضوع :تهدیدهای ساف نسبت به منافع آمریکا
1ـ تلگرام مرجع به واحدهای سرویس خارجه آمریکا توصیه کرد که با هشیاری اقدامات امنیتی
مناسب را علیه تهدیدهای مطرح شده از طرف فلسطینیها و اعراب به دنبال قرارداد کمپدیوید در قبال
منافع آمریکا به عمل آورند.
2ـ واحدها باید آـگاه باشند که این تهدیدها علیه منافع آمریکا توسط رهبران فلسطین چون رهبر فتح
یعنی یاسر عرفات ٬و رهبر جبهه خلق آزادیبخش فلسطین جورج حبش مطرح شده است .عرفات در
دامور در تاریخ  30شهریور گفت” .امضاء ـکارتر به قیمت منافع آمریکا در منطقه عربی تمام خواهد شد“.
حبش در دمشق در تاریخ  30شهریور در اجالسیه ”وحدت و رویارویی“ گفته است که از نظر جبهه خلق
آزادیبخش فلسطین“ تمام منافع آمریکا )چون نفت( در منطقه عربی به صورت اهداف مشروع نهضتهای
انقالبی عربی و فلسطین درخواهند آمد“.
3ـ گرچه لحن این تهدیدها آشکار است ٬ولی دارای ماهیتی کلی هستند .تاـکـنون ٬مـا هـیچگونه
اطالعات مشخصی در مورد خطرات مفروض علیه واحدها یا دیگر مقامات آمریکایی و یا آمریکاییهای
بخش خصوصی و مستقیم کشورهای خارج به دست نیاوردهایم .معذالک این وزارتخانه مایل است به
هشدار تلگرام مرجع تأـکید نماید و از تمام واحدها میخواهند که اقدامات احـتیاطی مـناسب را بـه
عملآورند ٬تا از اقدامات احتمالی خشونت بار جلوگیری به عمل آید.
ـکریستوفر

سند شماره )(5

طبقه بندی :محرمانه
تاریخ 6 :بهمن  1357ـ  26ژانویه 79
از :وزارت امور خارجه در واشنگتن دی  .سی به :تمام واحدهای دیپلماتیک و کنسولی با اولویت
موضوع :احتمال بروز اقدام تالفی جویانه گروههای تروریستی خاورمیانهای
1ـ در تاریخ  2بهمن  1357علی حسن سالمه )ابوحسن( در بیروت لبنان ٬به وسیله یک بمب کنترل
شونده از راه دور به قتل رسید .سلمه یکی از اعضای فتح که در ارتباط با گروه سپتامبر سیاه کار میکرد و
ـگویا حمله به المپیک  1972را طراحی کرده بود ٬رئیس امنیت یاسر عرفات و از دوستان نزدیک وی به
شمار میآمد .ساف سازمان اطالعاتی اسرائیل را مسئول قتل وی اعالم کرده است.
2ـ امکان دارد که ساف ٬فتح و ٬یا گروه سپتامبر به خاطر انتقام قتل سلمه دست به یک اقدام تالفی
جویانه بزنند گرچه چندین سال است که گروه سپتامبر سیاه )نهفته( بود و فتح نیز از سال  1974از دست
زدن به اقدامات تروریستی در خارج از اسرائیل و سرزمینهای اشغالی ممانعت به عمل میآورده است .ولی
امکان کنار گذاشتن این روش وجود دارد.
3ـ در حال حاضر این وزارتخانه نشانههایی دال بر اینکه پرسنل و یا تأسیسات آمریکایی مورد هدف
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واقع خواهند شد در دست ندارد ٬و همچنین در مورد دیگر اهداف احتمالی نیز اطالعاتی به دست نیاورده
است این پیام دراختیار تمام واحدها قرار داده میشود تا آنها نیز هشیاری خود را به تناسب افزایش دهند.
از آنجا که یک اقدام تالفی جویانه بالقوه به طرح ریزی همه جانبه نیازدارد واحدها نباید گمان کنند که این
ونس
اقدام فورًا صورت خواهد گرفت.
سند شماره )(6
خیلی محرمانه
تاریخ 13 :اردیبهشت  1358ـ  3مه 1979
به :وزارت امور خارجه در واشنگتن دی ـ سی
از :سفارت آمریکا در دمشق
رونوشت :سفارت آمریکا در تهران
موضوع :عضو کمیته اجرائی ساف میگوید ساف باید به مذاـکرات خود مختاری
آمریکا /مصر اجازه موفقیت بدهد
1ـ تمام متن خیلی محرمانه است.
2ـ خالصه :دبیر کمیته اجرائی ساف یعنی نشاشیبی گفت اـگر نظریه خود مختاری ساحل غـربی
مطروحه توسط آمریکا و مصر بر نظریه بگین غالب گردد ٬او از ساف خواهد خواست که از رویارویی
اجتناب ورزد ٬و اجازه دهد که حامیانش در انتخابات ساحل غربی شرکت جسته و احتماًال پس از دوسه
سال در یکی از کنفرانسهای از نوع ژنو برای گسترش چهارچوب در برگیرنده ساف شرکت نمایند .وی
ـگفت عرفات این سیاست توأم با خونسردی را نخواهد پذیرفت یا امتیازاتی خواهد داد که بتواند در
مذاـکرات مستقیمًا شرکت جوید و یا تالشهای آمریکا و مصر را تخریب خواهد کرد .به گفته نشاشیبی این
ـکار اشتباه است چون ساف در صورت ایجاد مانع بر سر راه خود مختاری به روش آمریکا و مصر بازی را
خواهد باخت ٬وی گفت جریان کنونی تروریسم ساف در اسرائیل فاجعه آمیز و مخرب است به جای آن
ساف باید به یهودی نشینهای اسرائیل در ساحل غربی حملهور شود و توجه جهان را به اقدامات بگین
جلب کند) .پایان خالصه(.
3ـ در تاریخ  11اردیبهشت ماه استرالیاییها در مورد نکات ذیل با دبیر کمیته اجرائی ساف یـعنی
نشاشیبی مذاـکراتی طوالنی به عمل آوردند:
الف( روند صلح:
ـ نشاشیبی در مورد توان و یا امکان ایفای نقش مستقیم ساف درروند مذاـکرات ساحل غربی اظهار
تردید نمود .وی گفت همه چیز بستگی به کاربرد نظریه بگین و یا آمریکا و مصر در مورد خودمختاری
فلسطینیهادارد .اـگر نظریه بگین چیره گردد روندمتوقف خواهد شد ٬لیکن اـگر آمریکاییها و مصریها بتوانند
اسرائیل را به پذیرفتن نظراتشان متقاعد سازند ٬ساف نخواهد توانست از اجرای قرارداد جلوگیری نماید.
ـ نشاشیبی شخصًا معتقداست و در کمیته اجرائی نیز گفته است که اـگر روش آمریکا و مصر غالب شود
و در صورتی که خود مختاری واقعی و خروج اسرائیل از ساحل غربی و نوار غزه تحقق یابد بهترین کار
برای ساف این است که برای دو یا سه سال نقش نظارهـگر را ایفا کرده و اجازه دهد که حامیانش در منطقه
اشغالی در روند مزبور شرکت جویند .این مشارکت بر اساس انتخابات شهرداری در سال  1355صورت
خواهد گرفت .نشاشیبی گفت ساف نباید مستقیمًا وارد این روند شود ٬لیکن باید وظایف خود را به عنوان
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سخنگو و نماینده فلسطینیها به نحو احسن انجام دهد .اـگر قراردادهای جدید قابل اجرا باشد ساف خواهد
توانست در کنفرانس آتی ژنو و یا مجمع عمومی زمان ملل و یا اجالس شورای امنیت از آنها بهره برداری
ـکند .نشاشیبی نگران این نیست که مبادا ساف در برابر یک رهبریت احتمالی در ساحل غربی و نوارغزه از
صحنه خارج شود .وی گفت حمایت از ساف بسیار شدیداست و تا زمانی که این سازمان وجهه بینالمللی
خود را حفظ نماید و از حمایت کشورهای عربی برخوردار باشد ٬هیچ یک از مسئولین ساحل غربی
نخواهند توانست نقش ساف را غصب کنند .در این رابطه باید اردن را از صحنه این مذاـکرات خارج کرد.
وی گفت طرز برخورد سوریها نسبت به این روش انتقاد آمیز خواهد بود ٬ولی او نمیداند سوریها چه
موضعی را اتخاذ خواهند کرد.
ـ نشاشیبی گفت وی از آن میترسد که مبادا عرفات در دورهای بعدی مذاـکرات قادر به خودداری
نباشد .وی گفت عرفات برای حفظ وحدت ساف و تضمین تداوم رهبریش به وجهه خود به عنوان یک فرد
فعال متکی است .وی نمیتواند این انتقاد را بپذیرد که وی کاری انجام نمیدهد .بنا به گفته نشاشیبی ٬به
همین دلیل عرفات هر کاری خواهد کرد تا ساف در مراحل بعدی عقب نماند .وی گفت عرفات به سعودیها
بیشتر متکی خواهد شد تا آنها بر آمریکا فشار بیشتری وارد سازند تا حقوق فلسطینیها در حین مذاـکرات
نادیده گرفته نشود .نشاشیبی ترس از آن دارد که مبادا این فشار خود تحمیل شده برای ادامه نقش فعاالنه
ساف منجر به این شود که عرفات امتیازات ”غیر مسئوالنهای“بدهد ٬یعنی قطعنامه  242را بپذیرد تا
امتیازات مهم کسب شده توسط مصریها و یا آمریکاییها را خنثی سازد .وی گفت که روش دوم غـیر
واقعگرایانه میباشد چون ساف نخواهد توانست از اجرای قراردادی که با نظریه آمریکایی و مصری در
زمینه خود مختاری و استقالل مطابقت دارد ٬سر باز زند.
ب( گامهای بعدی و تروریسم ساف:
ـ نشاشیبی گفت وی مایل است که ساف در چند ماهه آینده تالش کند تافشار بینالمللی بر علیه نظریه
بگین در مورد خود مختاری در ساحل غربی و نوار غربی متمرکز گردد .تالشهای بگین در تغییر ماهیت
آماری ٬انسانی ساحل غربی به منظور تخریب اساس قرارداد ـکمپ دیوید باید متوقف گردد .نشاشیبی از
تروریسم کنونی علیه اسرائیل انتقاد کرد و گفت که این گونه اقدامات توجه جـامعه بـینالمـللی را از
”جنایات“ اسرائیل در ساحل غربی منحرف میسازد.
ـ گرچه اقدامات ساف علیه اسرائیل همیشه محکوم میگردد ٬ولی در رابطه بااقدام نظامی علیه یهودی
نشینها انتقاد بینالمللی چندانی بروز نخواهد کرد ٬چون آنها نامشروع بوده و موانعی بر سر راه صلح به
حساب میآیند .مسئله اینجاست که امنیت اسرائیل در آبادی نشینهای ساحل غربی اینگونه اهداف را
برای ساف غیر قابل دسترس میسازد.
ج( کنفرانس اسالم و جنبش غیر متعهدها:
ـ نشاشیبی گفت که اخراج مصر از جنبش غیر متعهدها هیچگاه تحقق نخواهدیافت و حتی انجام همین
ـکار در ـکنفرانس اسالمی نیز مشکوک به نظر میرسد.
د( ایران:
ـ نشاشیبی خمینی را در سفر اخیر خود به ایران مالقات کرد و مجذوب وی شد .لیکن وی چنین
برداشت کرده است که خمینی میل ندارد بر ایران حکمروایی کند ولی به دیگران نیز اجازه این کار را
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نمیدهد وی گفت ایرانیها در هواداری از ساف زیادهروی میکنند و حتی گفتهاند که حاضرند نظامیان خود
را به کمک ”فلسطین“بفرستند .نماینده ساف اظهار داشت که هنوز موقع این کار نرسیده است .آنها ازایران
چیزی بیش از حمایت سیاسی و اقتصادی نمیخواهند .نشاشیبی ترس از آن داشت که مبادا ساف در
نتیجه این استقبال گرم ٬بیش از حد در ایران بماندوی گفت عرفات سعی دارد از رابطه ساف با ایران در
جهت تقویت نیروهای محافظه کار )فتح( و اضمحالل مترقیها )حبش( بهرهبرداری کند.
و( اجالس شورای مرکزی:
ـ نشاشیبی به صورت اختصار گفت که آخرین اجالس شورای مرکزی در اوائل آوریل مـوفقیت
چندانی کسب نکرد .گمان میرود که جبهه مبارزه خلق و جبهه آزادیبخش فلسطین نیز در این اجالس به
عنوان سازمانهای عضو ساف شناخته شوند .ولی در این مورد بعدًا تصمیم گرفته خواهد شد .نیوتون
سند شماره )(7

طبقه بندی :خیلی محرمانه
تاریخ 17 :خرداد  1358ـ  7ژوئن 79
به :سفارت آمریکا در تهران ـ فوری
از :وزارت خارجه آمریکا ـ واشنگتن
موضوع :روابط ایران ـ عرب
1ـ تمام متن خیلی محرمانه
2ـ گزارشی به ما رسیده است که دولت موقت ایران نماینده سازمان آزادیبخش فلسطین از اهواز را
بیرون کرده است .البته معلوم نیست که او ایران را ترک کرده باشد .اـگر اطالعاتی در این مورد یا گزارش
مختصری از هر گونه تغییری در نقطه نظرهای رهبران ایران نسبت به ساف و کشورهای عربی بفرستید٬
ونس
متشکر میشویم.
سند شماره )(8

طبقه بندی :خیلی محرمانه
به :وزارت امور خارجه در واشنگتن دی ـ سی

تاریخ 20 :خرداد  1358ـ  10ژوئن 79
از :سفارت آمریکا در مسقط
رونوشت :سفارت آمریکا ـ تهران
موضوع :سفارت ایران یادداشتی را در مورد رویداد تروریستی فرودگاه بروکسل ٬منتشر میسازد
سفارت جمهوری اسالمی ایران یک یادداشت دیپلماتیک را در اختیار تمام نمایندگیهای دیپلماتیک
مستقر در مسقط قرار داده است .ما نیز این یادداشت را برای شما ارسال میداریم تا شاید مورد توجه
مخاطبها قرار گیرد .تاریخ یادداشت  13خرداد ماه است .اصل متن نیز به شرح زیر است.
آغاز متن سفارت جمهوری اسالمی پس از احترام به تمام واحدهای دیپلماتیک کنسولی مستقر در
سلطان نشین عمان افتخار داد که بیانیه زیر را به سمع و نظر آنها برساند:

فلسطین )181  (1

بسمه تعالی
بیانیه وزارت امور خارجه
جمهوری اسالمی ایران در مورد پاسپورتهای جعلی ایرانی که توسط دو تن از مهاجمین فرودگاه
بروکسل استفاده شده بود.
به دنبال حمله به فرودگاه بروکسل در تاریخ  27فروردین  1358از طرف گروههای غیر متعهد و
افراطی که خود را فلسطینی میخوانند٬آژانسهای خبری رویتر و فرانسه گزارش دادنـد کـه دو تـن از
مهاجمین پاسپورت ایرانی داشتهاند.متعاقبًا ٬سفارت جمهوری اسالمی ایران در بروکسل بـا مـقامات
بلژیک تماس گرفت و بررسی کامل پاسپورتها با در نظرگرفتن موارد فنی نشان داد که اینها کامًال جعلی
هستند.به خاطر روشن شدن اذهان عمومی  ٬وزارت خارجه جمهوری اسالمی در عین محکوم شمردن
فعالیتهای تروریستی و غیر انسانی این گونهای ٬الزم به یادآوری میداند که پاسپورتهای به اصطالح ایرانی
دو تن از مهاجمین جعل و غیرقانونی میباشند.
عالوه بر این باید به یاد داشت که سازمان آزادیبخش فلسطین نیز حمله کنندگان را از آن خود ندانسته
و اقدام آنان را محکوم شمرده است .سفات جمهوری اسالمی ایران مایل است با استفاده از این فرصت
مراتب احترامات عمیق خود را نسبت به تمام واحدهای دیپلماتیک و کنسولی مستقر در سلطان نشین
عمان ابراز دارد .پایان متن*
سایزر
سند شماره )(9

طبقه بندی :سری
تاریخ 27 :ژوئن  79ـ  7تیر 1358
به :کلیه پستهای دیپلماتیک و کنسولی
از :وزارت خارجه واشنگتن دی ـ سی
موضوع :استفاده از پاسپورتهای ایرانی و دیگر کشورهای خاورمیانه توسط گروههای فلسطینی
1ـ تمام متن سری است.
2ـ وزارت خارجه مطلع شده است که کارگران فلسطینی به پاسپورتهای ایرانی دسترسی پیدا کردهاند٬
ما همچنین به یاد مأمور کنسولی میآوریم که پاسپورتهای لیبیایی ـ تونسی ـ کویتی و سوری و اردنی و
الجزایری و سودانی و لبنانی و عراقی و اسرائیلی توسط اعضاء گروههای تروریستی خاورمیانه مورد
استفاده قرار گرفته است.
3ـ از پستها تقاضا میشود که توجه خاصی به حاملین پاسپورتهای ایرانی که ظاهرًا مشکوک به نظر
میرسند )ـگرچه ممکن است آنها به عنوان افراد حرفه ای و تاجران قابل احترامی معرفی شوند( مبذول
دارند.
4ـ ما اطالعی نداریم که پاسپورت ویژهای را مشخص کنیم ٬اما ممکن است که پاسپورتها یا در ایران یا
در یکی از پستها در خارجه صادر شده باشند .حامل میتواند مرد یا زن باشد.
5ـ ما به مأمورین کنسولی یادآوری میکنیم که پاسپورتها باید برای تاریخ و محل صدور و سفر به
ـکشورهای دیگر و مهرهای ورود به کشوری که تقاضای ویزا از آن شده چک شود در موارد مشکوک
متقاضیان ایرانی ٬اسناد مسافرت و دیگر اوراق هویت )مثل شناسنامه که کارت شناسایی ملی ایران است(
* -سند انگلیسی این متن یافت نشد.
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باید امتحان شود .بامواظبت زیادتر وسؤاالتی که درباره آنها پرسیده میشود تا کشف شود که آیاجوابهای
متقاضی معتبر و سازگار میباشد یا نه.
6ـ از آنجایی که پیدا کردن یک ناشایستگی که در قسمت ) (A) (27) (212ذـکر شده )توضیح مترجم:
قسمت ) 212(A)(27در کتاب ویزاها به عنوان ممنوع بودن ویزا برای کسانی است که مأمور کنسولی
میداند یا دالیلی بر این موضوع دارد که شخصی که میخواهد به آمریکا وارد شود فعالیتهایی بر علیه
منافع عمومی در آمریکا میخواهد داشته باشد یا رفاه و امنیت آمریکا را به خطر میاندازد( هر مورد
مشکوکی باید به وزارت خارجه معرفی شود .لطفًا وزارتخانه را در این مورد مطلع گردانید همچنین برای
اف بیآی هم بفرستید .تلگرام شما باید شامل شماره پاسپورت به ضمیمه نام و تاریخ و محل تولد و شغل
ـکریستوفر
باشد .مأمور کنسولی باید مورد عمل را تا دریافت جواب از وزارتخانه متوقف سازد.
سند شماره )(10

طبقه بندی :خیلی محرمانه
به :وزارت امور خارجه در واشنگتن دی ـ سی با اولویت

تاریخ 21 :تیر  1358ـ  12ژوئیه 79
از :سفارت آمریکا در دوبلین
رونوشت :سفارت آمریکا ـ تهران
موضوع :مشورتهای منیز با دولت ایرلند در مورد سی و چهارمین مجمع
عمومی سازمان ملل :خاورمیانه
1ـ )تمام متن خیلی محرمانه است(
2ـ در مالقات  20تیرماه با معاون وزیرسی .دبلیو منیز ٬معاون وزیر خارجه ایرلند ٬نوئل دور ”درمورد
چگونگی پیشرفت مسئله خاورمیانه در سازمان ملل سؤال کرد .حق اعراب میانه رو نیز علیه پیمان مصر و
اسرائیل صفآرائی کردهاند و رفتار جاری ”و غیر مسئوالنه“ اسرائیل نیز نشانگر آن است که این کشور
مصر را در نتیجه این پیمان ”خنثی“ شده تلقی میکند .دولت آمریکا نیز ظاهرًا نیاز به حضور نیروهای
سازمان ملل در سینا را حس کرده است ٬لیکن بعضی از کشورها معتقدند که این مسئله میتواند به تعویق
افتد.
3ـ منیز گفت بعضی از رهبران میانه رو عربی با تبلیغ پیرامون این قرارداد مخالفند ٬لیکن در اختفا به ما
میگویند که امیدوارند ما در روند صلح بهبود بیشتری پدید آوریم گرچه آنها در این مورد تردید دارند.
سادات بر اهمیت درگیری مستقیم دولت آمریکا در روند صلح تأـکید دارد و در حقیقت خاورمیانه و
مذاـکرات محدودیت سالحهای استراتژیک دو سیاست مهم خارجی ما را تشکیل میدهند .مع الوصف
سیاستهای سادات سبب تجدید طرز تفکر اساسی در اسرائیل شده است ٬بعضی از احزاب جناحهای
مخالف از استقالل فلسطین سخن میگویند ٬لیکن در اختفا میگویند که در نهایت با پیدایش یک کشور
مستقل فلسطین موافق هستند .مسئله این است که آیا جهان زمان کافی در اختیار قرار خواهد داد تا روند
صلح به جریان بیفتد یا خیر.
4ـ منیز گفت تداوم ”حضور“ سازمان ملل )و نه ”نیرو“( در صحرای سینا از نظر آمریکاضروری است.
ولی میتوان حضور آن را کاهش داد و آن را مسلح به سالحهای سبک نموده و نقش آن را نیز تغییر داد.
یعنی تنها به از بین بردن اختالفات بپردازد وموجب پیدایش توافق باپیمان )ـکمپ دیویدـ م(شود .نقش این
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حضور برای اعراب بیشتر اهمیت دارد تا برای اسرائیل چون تنها خط رابط با قطعنامه  242مجمع عمومی
سازمان ملل میباشد .اـگر این ارتباط نیز از میان برود ٬اسرائیل نیز به قطعنامه  242اهمیت نخواهد داد٬
چون معتقد خواهد شد که جامعه بینالمللی به آن وقعی نمی نهد .منیز با تأـکید گفت آمریکا برای حضور
نیروهای اضطراری سازمان ملل رای خواهدداد .اعضای سازمان ملل نیز باید علنًا موضع خود را در قبال
این موضوع مهم اعالم کنند.
5ـ دور سؤال کرد که آیا دولت آمریکا با ساف تماس برقرار خواهد کرد .منیز پاسخ داد که ساف یک
سازمان منسجم نمی باشد و به کرات در اختفا به بعضی از دولتهای عربی گفته است که اقداماتی در این
زمینه به عمل خواهد آورد ٬ولی هیچ عملی انجام نمی دهد.
راشینگ
6ـ منیز قبل از عزیمت این پیام را دریافت ننمود.
سند شماره )(11

طبقه بندی :سری
تاریخ 19 :مرداد  1358ـ  10اوت 79
از :وزارت امور خارجه در واشنگتن دی ـ سی به :مجمع گردآوری خالصه اطالعات ٬با اولویت
موضوع :خالصه اطالعات  872ـ  19مرداد ) 1358پاراـگرافهای 4ـ 1سری هستند(
1ـ لبنان :تجاوز به منطقه نیروهای میانجیگر سازمان ملل با ادامه درگیریها در بین یاهون ٬درگیری
ـکوچکتری نیز در ریشاف آغاز شده است )شرق 11ـ ٬35شمال 09ـ (33اوضاع مشابه آغاز درگیریهای
بیتیاهون است .در پایان ماه ژوئیه ٬نیروهای میانجیگر سازمان ملل در روستای خالی از سکنه ریشاف با
اشغال این روستا از طرف شبه نظامیان مسیحی به مخالفت برخواستهاند .این مخالفت با چندرویداد جزئی
ادامه یافته که عبارتند از :مین گذاری در جاده ریشاف و تیراندازیهای پراـکنده از سوی مسیحیان.
2ـ درتاریخ 16مردادفلسطینیها به مواضع مسیحیان در ریشاف حملهورشدند .این حمله نیز بهچطرز
شگفتآوری مشابه حمله فلسطینیها به مواضع مسیحیان در بیت یاهون به تاریخ  4مرداد بود .بـنابه
ـگزارش ٬مسیحیان بر روی مواضع نیروهای میانجیگر سازمان ملل آتش گشوده بـودند ٬چـون فکـر
میکردند که حمله از سوی نیروهای سازمان ملل صورت گرفته است.
3ـ طی یکی از همین فعالیتها ٬شبه نظامیان مسیحی در منطقه نیروهای سازمان ملل یعنی برفراز تپه
جبل باسیل موضع گرفتند .شبه نظامیان حداد قبًال نیز این موضع را اشغال کرده بودند.
4ـ اـگر از بیت یاهون تا جبل باسیل خطی کشیده شود میزان تجاوز به منطقه عملیاتی نـیروهای
میانجیگر را یک یا  2کیلومتر نشان میدهد .و نشانگر نوعی گسترش از شرق به غرب است که نیروهای
میانجیگر قادر به متوقف ساختن آن نبودهاند .ظاهرًا هدف از این طرح گسترش منطقه عملیاتی مسیحیان
است ٬تا نیروهای حداد بتوانند با تسلط بر بلندیهای بیت یاهون و جبل باسیل نوعی برتری تاـکتیکی به
دست آورند؛ و مهمتر از همه ٬ایجاد یک جاده کوتاهترو یک خط ارتباطی کوتاه بین مارجون در شرق و
ناقوره در مدیترانه را ممکن میسازد .روستاهای بعدی که تحت فشار مسیحیان قرار خواهد گـرفت
عبارتند از یاطار )شرق 20ـ .35و شمال 09ـ (33حریص ٬وبراشیت.
5ـ )طبقهبندی نشده( مصر ـ اسرائیل ـ نفت :یکی از مقاالت مندرج در مطبوعات قاهره در تاریخ 18
مرداد مدعی است که توافق مصر به فروش نفت به اسرائیل شامل فروش آن با قیمتهای بینالمللی است
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)طبق ادعای این مقاله مصر در ازاء هر بشکه نفت خود بیش از  30دالر دریافت میکرده است( و مصر
مجبور نیست ٬مقدار نفتی خاص و یا نفت چاه به خصوصی را در این مورد به فروش برساند.
در چند روز گذشته مصر و اسرائیل بر سر فروش نفت مذاـکره کرده و برخالف ادعای مقاله مـنا٬
اسرائیلیها از قیمت ٬مقدار و منبع نفت مطلع شدهاند.
6ـ )طبقه بندی نشده( مطبوعات اسرائیل :مطبوعات اسرائیلی مورخ  18مرداد ماه به درج مطالبی
پیرامون ضیافت شام ”غیرعادی“ ـکارتر و سفیر اورون پرداختند .بعضی از گزارشات از ”وعدههای“ داده
شده توسط رئیس جمهور به اورون سخن میگویند .اصل مطلب تمام این گزارشات این است که با وجود
بهتر شدن جو موجود ٬اختالفات همچنان به قوت خود باقی است .معاریو در سر مقاله خود عنوان کرد که
”درتعهدات آمریکا نسبت به اسرائیل تغییری پدید نیامده است“ و این نوعی توطئه است چون آنها )دولت
آمریکا( میخواهند از تضاد آشکار با اسرائیل اجتناب ورزند تا عکسالعمل احتمالی یهودیان آمریکا و
دوستان اسرائیل در ـکنگره آمریکا را فراهم نیاورند.
7ـ )طبقهبندی نشده( اسرائیل ـ اعراب اسرائیلی :بنابه گزارش رادیو اورشلیم :سرپرست فرماندهی
شمال اسرائیل یعنی سرلشگر آویگدار بنگال ٬در تاریخ 18مرداد گفت که اعراب جلیله یک غده سرطانی
در بدن اسرائیل هستند ٬طبق این گزارش وی گفته است که حدود نیم میلیون عرب در جلیله منتظر موقع
مناسب هستند ٬تا به ما کلک بزنند .بن گال گفته است که اعراب اسرائیلی از نهضت ملیگرایی عربی
حمایت میکنند و از طرف ساف و کشورهای عربی نیز حمایت میشوند.
 8ـ )خیلی محرمانه( را بین ـ پرز :بنابه گزارش سفارت آمـریکا در تـلآویو ٬کـتابچه خـاطرات
نخستوزیرپیشین را بین که در آن شدیدًا به شیمون پرز ٬وزیر اسبق دفاع و رهبر حزب کارگر حمله شده٬
در حزب کارگر طوفانی مشابه طوفان موجود در لیکود را برخواهد انگیخت.تلویزیون اسرائیل در تاریخ
18مرداد گزارش داد که را بین در این کتاب نوشته است .پرز نه تنها سعی در خرابکاری علیه من بلکه علیه
تمام دولت داشته است و همیشه این شعار بلشویک را در مد نظر داشته که ”هرچه اوضاع وخیمتر شود ٬به
نفع پرز است“ را بین دیگر رهبران حزب کارگر از جمله آهارون بارک دبیر کل پیشین حزب را نیز مورد
انتقاد شدید قرار داده است .سفارت گزارش داد که عکسالعمل اولیه پرز این است که نسبت به اتهامات
مطروحه در این کتاب تبلیغات چندانی به راه نیفتد ولی این نشریه به طور حتم به عنوان یک راه حل
جذاب .برای لیکود جناحبندی شده ٬به حیثیت حزب کارگر لطمه وارد خواهد کرد.
9ـ )طبقه بندی نشده( اسرائیل ـ اردن ـ تانکهای اسرائیلی :رادیو اورشلیم در تاریخ  18مرداد گزارش
داد که دولت اسرائیل در نظر دارد یک ”مبارزه عمومی را“ در آمریکا علیه فروش تانکهای امـ 60به اردن
آغاز کند بنابه گزارش ما دولت از این نگران است که مبادا فروش این تانکها ”تمایالت تهاجمی“ جبهه
شرقی را تقویت کند.
10ـ )خیلی محرمانه( عراق ـ سخنرانی صدام :در تاریخ  17مرداد رئیس جمهور عراق صدام حسین
هنگام سخنرانی در برابر راه پیمایان سعی در از بین بردن شک و تردید نسبت به رهبری خود پس از اعدام
و یا زندانی نمودن بیش از  50مقام دولتی کرد .وی افزایش حقوق کارمندان دولت ٬عفو عمومی که شامل
ـکردها باالخص و کاهش دوره زندان توطئهـگران را اعالم کرد.
صدام به تمجید ازارتش پرداخت در حالی که با آن رابطه چندان مستحکمی ندارد.وی به سوریه اشاره
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نکرد ٬ولی بیانات وی در مورد مداخله خارجی در توطئه پنجساله با دوران خصومت سوریه و عراق
مطابقت دارد .دفتر حفاظت منافع آمریکا در بغداد گزارش داد که تنها توطئهـگر محکوم به اعدام احتماًال به
سوریه گریخته و موجبات رنجش خاطر دیگری را در رابطه دو جانبه در کشور پدید آورده است.
11ـ )خیلی محرمانه یمن جنوبی ـ تغییر کابینه :خبرگزاری عراق در تاریخ  18مرداد گزارش داد که
چهارتن از وزراء یمن جنوبی از جمله موتی وزیرخارجه این کشور از سمتهای خود برکنار شدهاند .این
ـگزارش در صورت صحت نشانگرتداوم تغییرات درون دولتی است که طی آن مقامات دارای اصل و نسب
یمن جنوبی رودروی مقامات دارای اصل و نسب یمن شمالی قرار میگیرند.
12ـ )طبقه بندی نشده( عربستان سعودیـ نفت ـ روند صـلح :بـنابه گـزارش مـورخ  18مـرداد
آسوشیتدپرس ٬وزیر خارجه سعودی سیاست نفتی را با پیشرفت مذاـکرات صلح خـاورمیانه مـرتبط
دانست ٬بنابه همین گزارش شاهزاده سعودالفیصل گفته است که عربستان سعودی به برقراری یک صلح
عادالنه و منصفانه ”در خاورمیانه که بتواند موجبات خودمختاری فلسطینیها را پدید آورد امیدی نداشت.
وی در ادامه گفت عربستان سعودی از تمام منابع خود استفاده خواهد کرد ٬تا برای پیشرفت خودمان
وسایل ضروری را به دست آوریم“ وی اظهار داشت که سیاست اسرائیل در لبنان سبب پیدایش یک جنگ
جدید در منطقه خواهد شد.
13ـ )طبقه بندی نشده( ساف ـ قطعنامه  242شورای امنیت سازمان ملل :رئیس شورای ملی فلسطین
)پارلمان ساف( خالد فهوم بار دیگر اعالم کرد که ساف قطعنامههای  242و  338سـازمان مـلل را
نمیپذیرد ٬چون در آنها با مشکل فلسطینیها به عنوان یک حق ملی برخورد نشده است .در حین مصاحبه
با روزنامه سعودی الریاض ٬فهوم گفت که ساف نمیتواند در مورد قطعنامههای شورای امنیت اظهار نظر
ـکند ٬مگر آنکه شورای ملی فلسطین آن را مورد بررسی قرار داده باشد.
14ـ )خیلی محرمانه( ساف ـ سازمان ملل :کاردار نمایندگی سوئد در سازمان ملل به نمایندگی در
سازمان ملل واقع در نیویورک گفت ترزی نماینده ساف گفته است که اـگر آمریکا قطعنامه جدید شورای
امنیت سازمان ملل را که حقوق فلسطینیها را به رسمت خواهد شناخت رد کرده و یا به آن رأی ممتنع بدهد.
ساف نیز احتماًال در اجالس غیرمتعهدها در هاوانا خواستار تشکیل اجالس ویژه مجمع عمومی سازمان
ملل در مورد فلسطین خواهد شد .ما این گزارش را از دیگر منابع دیپلماتیک عربی نیز شنیدهایم.
15ـ )طبقه بندی نشده( آلمان غربی ـ ساف :بنابه گفته رویتر پس از دو دوره مذاـکرات انجام شده بین
یاسر عرفات و یورگن مولهمان از پارلمان آلمان غربیکه متخصص امور خارجی حزب دموکراتیک آزاد
است٬خواستار تماس بیشتر با ساف گردید .وی گفت کشورش تا به حال ساف رانادیده گرفته بود٬مولهمان
در یک مصاحبه مطبوعاتی در بیروت گفت که تبادل نظرهای وی با عرفات استوار بر یک طرح هشت
مادهای بود ٬که توسط حزب دموکراتیک آزاد طرحریزی گشته بود .وی گفت که اـگر این طرح از طرف
وزیر خارجه گنشر و رهبر حزب دموکراتیک آزاد تأیید نشده بود آن را مطرح نمیکرد .بنابه گزارش
رویتر ٬این طرح خواستار به رسمیت شناخته شدن حقوق خود مختاری ساف توسط همه کشورها منجمله
اسرائیل شده است .این سفر وی احتماًال روابط آلمان غربی و اسرائیل را تیرهتر خواهد ساخت و به ساف
اجازه خواهد داد تا حیثیت و وجهه بیشتری برای نهضت خود از سوی کشورهای اروپایی آن هم به دنبال
مالقات عرفات ٬با کرایسکی و مالقات رئیس اداره سیاسی یعنی قدومی با وزیر خارجه فرانسه کسب کند.
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16ـ )محرمانه( ساف ـ شورای مرکزی :بنا به گزارش رویتر ٬شورای مرکزی  55نفره فلسطین )یعنی
پارلمان ساف( در تاریخ  19مرداد در دمشق تشکیل جلسه خواهد داد .به نظر ما این شورا پیرامون ابتکار
یک جانبه دیپلماتیک عرفات و نیز مالقاتهای وی با کرایسکی و برانت و تالش وی برای تغییر قطعنامه
ـکوپر
 242شورای امنیت سازمان ملل بحث و تبادل نظر خواهد کرد.
سند شماره )(12

طبقه بندی :خیلی محرمانه
تاریخ 20 :مرداد  1358ـ  11اوت 79
به :سرپرست هیئت هواپیمایی آمریکا ـ فوری
از :وزارت امور خارجه در واشنگتن دی ـ سی
موضوع :راهنمای مطبوعاتی در مورد مالقات یانگ وترزی
1ـ آنچه در زیر آمده راهنمای مطبوعاتی تصویب شده است که توسط وزارت خارجه در رابطه با
شایعه مالقات مخفی بین سفیر یانگ و نماینده ساف به نام ترزی در نیویورک مورد استفاده قرار میگیرد.
س .آیا واقعیت دارد که سفیر آمریکا در سازمان ملل با آقای ترزی نماینده ساف در آنجا مالقاتی
مخفیانه داشته است؟
ج .سفیر یانگ با آقای ترزی و یا هیچ یک از دیگر نمایندگان ساف مخفیانه مالقات نکرده است.
سیاست آمریکا در مورد تماس با ساف دستخوش تغییری نشده است.
واقعیت امر به شرح زیر است:
ـ ـ سفیر ـکویت یعنی بشاره در تاریخ  1مرداد ماه به سفیر یانگ پیشنهاد کرد که شب همان روز سفیر
یانگ به انتخاب خود به محل اقامت وی بیاید تا در مورد مسائل شورای امنیت با یکدیگر گفتگو کنند.
سفیر یانگ آن روز عصر همراه فرزندش به گردش رفت و تصمیم گرفت به محل اقامت سفیر بشاره برود.
ـ ـ در حین گفتگو ناـگهان آقای ترزی وارد منزل بشاره شد .سفیر یانگ نمیدانست که او نیز به آنها
خواهدپیوست .سفیر یانگ به منظور رعایت سیاست ما در قبال تماس با ساف ٬پس از تعارفات اجتماعی
حدود پانزده دقیقه بعد محل را ترک گفت.
ـ ـ تأـکید من این است که این مالقات اتفاقی بوده است .سفیر یانگ با آقای ترزی وارد مذاـکره و یا
ـگفتگوی جدی نشد ٬و سفیر کامًال مطابق با سیاست جاری دولت آمریکا عمل کرده است.
س .چرا سفیر یانگ فرزندش را نیز به منزل بشاره برده بود؟
ج .خانواده بشاره نیز فرزندی هم سن و سال فرزندان سفیر یانگ دارند که این دو هیچگاه یکدیگررا
مالقات نکرده بودند .سفیر فکر کرد که موقعیت برای تحقق این مالقات مناسب است.
س .آیا سفیر قبًال ترزی را مالقات نموده است؟
ج .سفیر و مقامات آمریکا در سازمان ملل در ضیافتهای اجتماعی بـا آقـای تـرزی رویـارویی
دوستانهای داشتهاند.
ـ ـ بر طبق سیاست ما ٬آنان نیز همان کاری را کردهاند که سفیر در این موقعیت انجام داده است.
ـ ـ تکرار میکنم ـ سیاست آمریکا بر این است که تماس عمده و مهم با ساف برقرار نگردد.
س .سفیر یانگ و بشاره در مورد کدام مسائل شورای امنیت صحبت کرده بودند؟
ج .ما نمیتوانیم وارد جزئیات گفتگوهای دیپلماتیک خود شویم .ولی تأـکید میکنم که آقای ترزی به
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هیچوجه در گفتگوی سفیر یانگ و سفیر بشاره شرکت نداشت.
سند شماره )(13

طبقه بندی :خیلی محرمانه
تاریخ 23 :مرداد  1358ـ  14اوت 79
از :وزارت امور خارجه در واشنگتن دی ـ سی به :مجمع گردآوری خالصه اطالعات ٬با اولویت
موضوع :خالصه اطالعات  874ـ  23مرداد )1358پاراـگرافهای 9ـ 1خیلی محرمانه هستند(
1ـ آلمان غربی ـ اسرائیل :مسئله تعادل :گرچه در نحوه برخورد آلمان غربی با مسئله اعراب و اسرائیل
تغییری اساسی پدید نیامده ٬لیکن در ماههای گذشته در روش و لحن آن تغییرات مهمی رخ داده است .این
تغییرات مربوطه به شمول فلسطینیها در روند صلح میباشد .نشانههای این تغییرات عبارتند از:
الف( نقش فعال آلمان غربی در خرداد گذشته در فرمولبندی بیانیه جامعه اقتصادی اروپا در قبال
خاورمیانه.
ب( سفرهای جاری وزیر خارجه گنشر به خاورمیانه.
ج( بیانات صدراعظم اشمیت.
مطبوعات غرب نیز همین حرکت را بسیار دراماتیک نشان دادهاند و این امر نگرانی اسرائیل را سبب شده
است.
2ـ موضع اساسی بنهمان تداوم نقش حمایت از اسرائیل در جبران دوران نازی است و نیز تضمین
خطوط ارتباطی با تولید کنندگان نفت عربی و حفظ ثبات در خاورمیانه است .آلمان غربی عالوه بر این
نمیخواهد به خاطر منافع خود در خاورمیانه بر واشنگتن پیشدستی کند.
3ـ در همین رابطه ٬بن مایل است شاهد رشد وپویایی ـکمپ دیوید باشد .اما اشمیت وگنشر معتقدند که
به رسمیت شناختن موجودیت اسرائیل توسط فلسطینیها در اختتام موفقیتآمیز مذاـکرات بسیار حائز
اهمیت است .آنها عالوه بر این مایلند مذاـکرات آمریکا و ساف سهولت بیشتری پیدا کند.
4ـخودداری اشمیت وگنشر در اعمال فشارمستقیم بر آلمان غربی به منظور ایجادتغییر در سیاستهای
آن کشور و نیز تمایل آن به حفظ روابط نیرومند با اعراب شدیدًا موردتأیید آراء عمومی آلمان غربی است
به استثناء محافل محافظه کار ٬نگرانی بن در مورد حقوق فلسطینیها مغایر با اصول پنداشته نمیشود .اـکثر
منتقدین آلمان معتقدند که بن نیازی به پذیرش خالی از تعصب سیاستهای اسرائیل ندارد.
5ـ ولی تالشهای اشمیت و گنشر در حفظ موازنه در مورد مسائل خاورمیانه با بحثهای عمومی آلمان
غربی در زمینه مسئله فلسطینیها پیچیدهتر شده است .مالقات عرفات با کرایسکی و برانت در وین نشان
میدهد که بن مایل است ساف با سرعت بیشتری وارد ٬روند مذاـکرات گردد .مشارکت برانت در این
مالقات به عنوان سرپرست بینالملل سوسیالیست مورد اعتراض اشمیت واقع نشد .برانت در وین نقش
پرجنجالی نداشت ٬لیکن از آنجا که وی نماینده گروههای حامی اسرائیل است ٬همین حضور وی به
اسرائیل فهمانده است که حتی بهترین دوستانش نیز هوادار ایجاد تغییر هستند.
6ـ سفر گنشر به جهان عرب تمام رژیمهای عربی دارای تمایالت سیاسی گوناـگون را در برگرفت که
مورد انتقاد مطبوعات آلمان غربی نیز واقع گردید .ولی با مالقات موشهدایان در بن در شهریور مـاه
تماسهای خود با اعراب را متعادل خواهد ساخت .لیکن اشمیت هنوز هم به دعوت سه ساله بازدید از
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اسرائیل پاسخ مثبت نداده است این تأخیر در آلمان غربی نو اعمال فشار بر تلآویو تلقی میشود تا
اسرائیل در خروج از سرزمینهای اشغالی تالش بیشتری از خود نشان دهد .صدراعظم آلمان نیز مایل است
”مانعی در این راه“ ایجاد ننماید.
7ـ اشمیت و نیز گنشر قطعًا از دیدار ”متخصص“ حزب دموکراتیک آزاد یعنی موئلهمان با عرفات در
اواخرمرداد احساس شرمساری میکنند .موئلهمان یکی از دوستان گنشر بود و یکی از معدود دموکراتهای
آزادی است که در امور بینالمللی مجرب است.ولی نظر ما این است که وی از انجام دستورات گنشر فراتر
رفته است .به هر حال گویا گنشر انتظار داشته است که همکارانش در پیشنهاد صلح خود او به ایفای نقش
بسیار بپردازند .که در عین حال با مشارکت دیگران نیز تفاوت چندانی ندارد.
8ـ بنابراین بیانیه گنشر در 18مرداد مبنی بر اینکه قصد ندارد ٬حضور عرفات را در این زمینه گسترش
دهد هنوز هم معتبراست ٬پس از هیجان ناشی از مالقات برانت و موئلهمان با رهبر ساف٬گنشر نیزاحتماًال
هنگام توقف در لبنان در اواخر ماه جاری همین کار را انجام خواهد داد.
9ـ معذالک ٬بن نخواهد توانست به آسانی تلآویو را متقاعد سازد ٬که سیاستهای آلمـان غـربی
دستخوش هیچگونه تغییری نشده است .گرچه نمیتوان به طور قطع گفت که اسرائیل آلمان غربی را به
عنوان یک عامل خنثی کننده فرانسه در جامعه اروپا از دست داده است ٬ولی همین تغییر روش و لحن
آنقدر مهم است که اسرائیل نمیتواند آن را نادیده انگارد .و تلآویو بااحتیاط کاریهای گنشر دراجتناب از
مالقات مستقیم با عرفات نیز دلخوش نخواهد شد.
10ـ )طبقه بندی نشده( را بین ـ پرز ـ حزب کارگر :یکی از سخنگویان حزب کارگر در تاریخ  22مرداد
ـگفت که حزب را بین نخست وزیر پیشین را به خاطر انتقاد از شیمونپرز در یک کتاب جدید ٬سرزنش
ـکرده است .را بین پرز را متهم به دروغگویی٬منحرف ساختن دولت و انتشار اخبار طبقهبندی شده نمود.
11ـ )طبقه بندی نشده( اسرائیل ـ اعتصابات :گزارشات خبری حاـکی از آن است که حدود یک میلیون
ـکارگر اسرائیل )ـکه در صورت صحت گزارشات یک سوم جمعیت این کشور راتشکیل میدهند( در تاریخ
 22مرداد در اعتراض به افزایش قیمتها دست به اعتصاب زدهاند:
12ـ )طبقهبندی نشده( سیاست اسرائیل ـ آمریکا ـ لبنان ٬:بنابه گزارش رادیو اورشلیم ٬وزیر خارجه
دایان در مصاحبهای به تاریخ  22مرداد گفت که سیاست اسرائیل در قبال لبنان ”ـکامًال مورد قبول آمریکا
میباشد “.وی گفت اسرائیل ”وظیفه“ و ”حق“ دارد که ”پایگاههای تروریستی را به ابتکار خود درهم
ـکوبد و به انتظار اقدامات تالفی جویانه و امثال آنها نباشد“ .وی گفت آمریکا تنها نگران آسیبپذیری
غیرنظامیان در این گونه حمالت است ”به خصوص زمانی که این کار با تجهیزات آمریکایی صورت
میگیرد“.
13ـ )طبقه بندی نشده( مطبوعات اسرائیل :اورشلیم پست گزارش داد که بگین در تاریخ  21مرداد به
ـکابینه گفته است که موضع شدید اسرائیل ”علیه فرسایش سیاست واشنگتن به ثمر رسیده است“ .چون
آمریکا نشان داد که به تعهدات خود در قبال اسرائیل پای بند خواهد بود .بنابه گزارش بگین پیشبینی کرد
ـکه آمریکا برای ممانعت از تغییر قطعنامه  242ازهیچکاری فروگذار نخواهد کرد .یکی از خبرنگاران
نشریهها آرتزاظهار داشت که دایان به کابینه گفته است که یهودیان آمریکا و دوستان اسرائیل در آمریکا در
این زمینه از اسرائیل حمایت خواهند کرد .هاآرتز همچنین گزارش داد که وزیر ”برگ“ از اینکه اورون
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سفیر اسرائیل به یکی از مقامات آمریکایی گفته است که وی )اورون( با موضع اسرائیل در مورد مذاـکرات
خودمختاری آشنایی ندارند ٬شکوه کرد.
14ـ)طبقهبندی نشده( دولت هلند ـ تحریم عربی :رویتر به تاریخ 22مرداد گزارش داد که دولت هلند
اعالم کرده است که از شرکتهای هلندی نخواهدخواست که از پاسخ مثبت به تحریم اسرائیل توسط اعراب
دست بردارند.
15ـ )خیلی محرمانه( عراق ـ فلسطینیها :سفیر عراق در لبنان زمانی که یک گـلوله آرپـیجی و
ـگلولههای تیربار به ماشین حامل وی در تاریخ 22مرداد اصابت نمود ٬از یک جریان سوءقصد جان سالم
به در برد .این حمله یک روز پس از سخنرانی عمومی یکی از مقامات چپگرای فتح صورت گرفت که در
آن عراق متهم به کشتن یک روزنامه نگار فلسطینی در لبنان شده بود ٬وی همچنین اعدامهای جمعی در
بغداد را محکوم کرد .این اتهامات موجب پیدایش مناقشاتی بین عراق و فتح گردید .ولی ٬فاروق قدومی
سرپرست سیاسی ساف از دیپلمات عراق در بیمارستان عیادت نمود و ساف این حمله را محکوم نمود.
عراق همچنین به خاطر قطع رابطه با یمن جنوبی با گروههای چپگرای فلسطینی و لبنانی درگیر شده
است ٬و کمونیستهای عربی از سرکوب حزب کمونیست عراق توسط دولت این کشور خاطره خوشی
ندارند .بنابراین ممکن است این گروهها دست به دست داده و به این حمله مبادرت ورزیده باشند .ولی این
حمله ممکن است منجر به شیوع کشتارهای تازهای بین عراق و مخالفین عربی آن شود که نمونه آن
درگیری عراق و سازمان فتح در بهار و تابستان سال  1357میباشد.
16ـ )طبقهبندی نشده( سوریه آمریکا :بنا به گزارش رویتر ٬اسد ٬رئیس جمهور سوریه آمریکا و مصر
را متهم به خرابکاری در تالشهای مربوط به استقرار صلحی همه جانبه در خاورمیانه کرده است .اسد در
ضیافتی که به افتخار رئیس جمهور رومانی یعنی چائوشسکو برگزار شده بود این مطلب را بیان نمود.
17ـ )خیلی محرمانه( اعراب ـ آمریکا ـ قطعنامه  :242وزیر نفت ـکویت شیخ علی خلیفه الصباح ٬طی
یک گفتگوی طوالنی با سفیردولت در محل اقامت شیخ یمانی گفت که وی ترس از آن دارد ٬که مبادا در ماه
جاری روابط آمریکا و اعراب در مورد قطعنامه شورای امنیت پیرامون حقوق فلسطینیها دستخوش بحران
ـگردد .شیخ علی گفت این قطعنامه یک قطعنامه کویتی نیست ٬لیکن از حمایت همه کشورهای عربی
برخوردار است .طبق پیش بینی وزیر نفت آمریکا این قطعنامه را رد خواهد کرد .وی گفت ٬این امر سبب
آسیبپذیری جبران ناپذیر وجهه آمریکا نه تنها در برابر دولتهای عربی بلکه در برابر عامه اعراب خواهد
شد ٬چون امتناع از پذیرش این قطعنامه نشانگر تغییر موضع شدیدًا اخالقی آمریکا در امور بینالمللی
ونس
خواهد بود.
سند شماره )(14
تاریخ 27 :مرداد  1358ـ  18اوت 1979
از :وزارت امور خارجه در واشنگتن دی ـ سی
به :تمام واحدهای دیپلماتیک مستقر در خاور نزدیک و آسیای جنوبی طبقه بندی :خیلی محرمانه
موضوع) :خیلی محرمانه( قطعنامه سازمان ملل در مورد مسئله فلسطین
1ـ )تمام متن خیلی محرمانه است(.
2ـ برای نمایندگی آمریکا در سازمان ملل :لطفًا پس از تماس با بشاره و چوفی نکات ذیل را مطرح
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نمائید.
3ـ برای وزارتخانه  /دراپر :لطفًا با جان رابینسون در سفارت انگلستان تماس گفته و نکات زیر را به
اطالع وی برسانید :نمایندگی آمریکا در سازمان ملل میتواند همکاران انگلیسی را در همین رابطه توجیه
نماید.
4ـ واحدهای اقدام کننده نیز باید از نکات ذیل استفاده کنند .مخاطبها نیز میتوانند بنابه صالحدید
خود از این نکات استفاده کنند:
ـ ـ در تاریخ  26مرداد یعنی روز جمعه سفیر اشتراوس در اسرائیل مطالب ذیل را علنًا اظهار داشته
است :ما با )دولت اسرائیل( در مورد امکان ارائه قطعنامهای )در رابطه با مسئله فلسطین( توسط ملت ما در
سازمان ملل گفتگو کردهایم ٬وامیدواریم که این قطعنامه مورد تصویب و تأیید دوستان اسرائیلیمان قرار
ـگیرد.
ـ ـ آمریکا صریحًا اعالم داشته است که قطعنامههای آن بر قطعنامه  242و  338استوار بوده و کامًال
مطابق با اصول قرارداد ـکمپ دیوید خواهد بود .آمریکا با هر گونه قطعنامهای که هدف آن اصالح و یا
تعویض قطعنامه  242باشد که اساس صلح در خاورمیانه است ٬مخالفت خواهد ورزید.
ـ ـ ماامیدواریم که در صورت ادامه یک قطعنامه سازنده جهت بررسی در شورای امنیت سازمان ملل٬
بتوانیم به پیشبرد و استقرار صلح در خاورمیانه کمک کنیم.
ـ ـ سفیر اشتراوس مایل است که شخصًا به ایننکات واقف باشید .وی هنوز هم در خاورمیانه در حال
مشورت با طرفین ذیربط است و در صورت پیدایش پیشرفتهای دیگر ما با شما تماس خواهیم گرفت.
ـکریستوفر
5ـ وزارتخانه باید با اعضاء منتخب ـکنگره در این مورد تماس حاصل کند.
سند شماره )(15
طبقه بندی :خیلی محرمانه
تاریخ 29 :مرداد  1358ـ  20اوت 1979
به :وزارت امور خارج در واشنگتن دی ـ سی
از :سفارت آمریکا در موگادیشو
رونوشت :سفارت آمریکا ـ تهران
موضوع :تظاهرات موگادیشو به حمایت از آرمان فلسطین
1ـ صبح روز  27مرداد در موگادیشو تظاهراتی برپا شد .گرچه برخالف ادعای رسانههای سومالی
تعداد تظاهرکنندگان به صدها هزار نفر نمیرسید ٬ولی با در نظر گرفتن معیارهای موگادیشو تعداد آنها
زیاد و احتماًال بیش از ده هزار نفر بود .بنابه اظهارات آژانس خبری مـلی سـومالی ٬تـظاهرکنندگان
پالـکارتهایی به همراه داشته و با شعارهای خود ”سیاست توسعهطلبانه اسرائیل“ را محکوم میکردند و
اعالم میداشتند که اورشلیم باید از کنترل اسرائیل آزاد شود.
2ـ مقامات دولتی ٬اعضای کمیته مرکزی حزب سوسیالیستی انقالبی سومالی ودیپلماتهای کشورهای
مسلمان نیز در این تظاهرات حضور داشتند .احمدشیرمحمد وزیر دادگستری و امور مذهبی در ایـن
تظاهرات سخنرانی کرد .متن و موضوع اصلی سخنرانی وی این بود که دولت سومالی از حقوق خلق
فلسطین برای رسیدن به خودمختاری حمایت میکند و خواستار بازگردانیدن اورشلیم ”به دامان“ اسالم
است.

فلسطین )191  (1

3ـ اظهار نظر :مسئله اورشلیم به هیچوجه عامه اهالی سومالی را هیجان زده نمیکند .انگیزه دولت در
سازماندهی این تظاهرات این بوده است که به کشورهای عربی و به خصوص عربستان سعودی نشان داده
شود که علیرغم دوستی با مصر ٬سومالی از آرمان عربی حمایت میکند.قطعًا سومالی نیزخواسته با دیگر
ـکشورهای عربی همگام شود و به ندای آیتاهلل خمینی که خواسته است که تمام دولتهای مسلمان آخرین
جمعه ماه رمضان را روز قدس )اورشلیم( اعالم کنند ٬پاسخ داده باشد .عالوه بر این ٬تظاهرات احتماًال
پاسخی بوده است به انتقاد عربستان سعودی از رژیم زیاد مبنی بر اینکه این رژیم از امور مذهبی اسالمی
حمایت کافی ننموده است*.
پیترمون
سند شماره )(16
خیلی محرمانه
تاریخ 7 :شهریور  1358ـ  29اوت 1979
از :وزارت امور خارجه در واشنگتن دی ـ سی به :تمام واحدهای دیپلماتیک و کنسول با اولویت
موضوع :مشاورت امنیتی
1ـ )تمام متن خیلی محرمانه است(.
2ـ این یک پیام اطالعاتی است .واحدها باید بدانند که یکی از اتباع عربی که از طرف دولت اسرائیل
تحت تعقیب است و در حمله تروریستی اردیبهشت  1358دست داشته در زندان شیکاـگو به سر میبرد و
احتماًال به اسرائیل استرداد خواهد شد .شواهد موجود نشان میدهد که بخشهایی از جامعه عربی مقیم
آمریکا قصد دارند ”رسانههای گروهی علیه استرداد عربی که گویا نام وی زید محمد احمد تریف است
تبلیغ نمایند .وزارتخانه به عنوان یک اقدام احتیاطآمیز این موضوع را به واحدها یادآوری میکند تا
مراقب اقدام تالفی جویانه فلسطینی باشند .این یک پیام مشورتی است و نشانگر هـیچگونه گـزارش
ونس
اطالعاتی نمیباشد.
سند شماره )(17

تاریخ 9 :شهریور  31 1358اوت 1979
از :وزارت امور خارجه در واشنگتن دی ـ سی
رونوشت :سفارت آمریکا در تهران
موضوع :اوضاع جنوب لبنان
1ـ تمام متن سری است.
2ـ از طریق تلگرام جداـگانه ارسالی از نمایندگی آمریکا در سازمان ملل متن بیانیه سفیر یانگ در
اجالس مورخ  7شهریور شورای امنیت را در مورد اوضاع لبنان رؤیت خواهید نمود .این بیانیه موضع
آمریکا را در دو مورد روشن میسازد :ابتدا ٬موضع ما را در محکوم شمردن تروریسم ساف استراژی
حمالت پیشگیرانه اسرائیل در لبنان ٬واقدامات نظامی و عملیات توپخانه شبه نظامیان لبنانی هم پیمان با
اسرائیل و نیز خود اسرائیل روشن میکند .ثانیًا  ٬این بیانیه خواستار متوقف گشتن خشونت در این منطقه
میباشد .در اینجا ما در مورد چیزی بیش از یک آتش بس صرف صحبت میکنیم .منظور ما پایان دائمی
* -سند انگلیسی این متن یافت نشد.

طبقه بندی :سری
به :سفارت آمریکا در عمان ٬فوری
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خشونت در این منطقه است .عنصر اصلی اجرای قرارداد منعقده توسط ساف در تاریخ  15تیرماه است ٬تا
براساس آن از جنوب رودخانه لیطانی عقب نشینی نماید.
3ـ آن گونه که ظواهر امر نشان میدهد رهبریت اصلی فلسطینی در فتح بیش از گذشته مایل است که
آتشبس طویل المدتتر و پر معنیتر برقرار شده و نفوذ و حمالت تروریستی خود را علیه نیروهای حداد
در جنوب لبنان و نیز علیه اسرائیل متوقف سازد .خصوصًا اینکه٬برداشتهای آنها از رویدادهای اخیر
میتواند جنبههای مثبتی بر کاهش خشونت داشته باشد به هر حال ٬ما مایلیم که بتوانیم فلسطینیها را به
منظور ایجاد یک آتش بس دائمی آن هم از طریق طرفین ثالث ٬به همکاری راغب نماییم.
4ـ برای بیروت ٬دمشق ٬جده ٬امان و ـکویت ٬باید در اسرع وقت با مقامات ذیربط دولتهای میزبان خود
تماس گرفته و در مورد بیانیه مهم ما پیرامون اوضاعلبنان آنها را توجیه کرده و خواستار حمایت آنها از
تالشها در جهت پدید آوردن یک آتشبس دائمی و اختتام خشونت در جنوب لبنان شوید.
در این رابطه از نکات مهم ذیل استفاده کنید:
ـ ـ آمریکا شدیدًا تالش خواهد کرد تااقدامات نظامی اسرائیل و حداد که در چند ماه گذشته شاهد آن
بودهایم ٬خاتمه یابد .با این وصف استقرار یک آتش بس دائمی ممکن نخواهد بود ٬مگر با همکاری
فلسطینیها و جلوگیری از حمالت آنها علیه نیروهای حداد و اسرائیل.
ـ ـ از دولتهای میزبان میخواهیم که با استفاده از نفوذ خود روی عرفات و رهبریت ساف/فتح و نیز از
نفوذ خود روی دیگر گروههای شبه نظامی ٬توقف کامل خصومتها را خواستار شده و اجرای قرارداد 15
تیرماه مبنی بر خروج نیروهای مبارز از جنوب لبنان را متضمن شوند .خروج نیروهای فلسطینی از قلمرو
عملیاتی نیروهای میانجیگری سازمان ملل نیز حائز اهمیت است.
ـ ـ دولتهای میزبان باید از عرفات و رهبریت فتح بخواهند که دیگر گروههای شبه نظامی که همیشه از
دستورات ساف پیروی نمیکنند ٬وادار به همکاری شده تا رعایت این آتشبس دائمی شود .فتح دارای
روشهایی است که میتواند با کاربرد آنها به این هدف نائل آید.
ـ ـ عامل اصلی موفقیت توقف فعالیتهای تروریستی و مقاومت سازمان فتح در اسرائیل و ساحل غربی
است ما از دولتهای میزبان میخواهیم که این مرحله را نیز بر فتح تحمیل نمایند که در نتیجه وضعیت به
طور عمدهای تغییر پیدا خواهد کرد.
ـ ـمالحظات بشر دوستانه به تنهایی توجیهـگر این اقدامات از سوی دولتهای میزبان میباشد .عالوه بر
این ٬گسترش موج خشونت ممکن است سبب درگیری مستقیم نیروهای اسرائیل و حداد با نیروهای
سوری در لبنان شود ٬که میتواند به نوبه خود سبب گسترش تضادها شده و تأثیر بسیاری برروی منطقه به
همراه داشته باشد.
ـ ـ در گفتگوهای بین دولتهای میزبان و فلسطینیها یک جنبه دیگر نیز باید در نظر گرفته شود .در
ماههای اخیر رویدادهای مهمی به وقوع پیوسته که میتواند بر آینده فلسطینیها و حل مسئله فلسطینیها در
مذاـکرات صلح تأثیر بگذارد .فرضیه عدم خشونت به عنوان وسیلهای برای دستیابی به اهداف سیاسی در
بسیاری از نقاط جهان حامیانی برای خود دست و پا کرده است.
5ـ برای نمایندگی آمریکا در سازمان ملل :باید با نمایندگان دولتهای عربی نیز تماس گرفته و از
نمایندگان کشورهای شرکت کننده در نیروهای میانجیگر سازمان ملل و اعضای  9کشوراروپایی در نقاط
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ذیربط از نفوذ خود بهرهبرادری کنند.
6ـ برای امان :با درنظر گرفتن تبادل نظرهای اخیر حسین و عرفات ٬امیدواریم که حسین بتواند با
فلسطینیها در مورد تالش ما به بحث و مذاـکره بنشیند.
7ـ برای پایتختهای  9کشور اروپایی و پایتخت کشورهایی که در نیروهای میانجیگری سازمان ملل
شرکت دارند .با استفاده از نکات فوق میتوانید تالشهای آمریکا را برای دولتهای مربوطه تشریح کرده و
آنها را ترغیب نمایید که با استفاده از نفوذ خود در رابطه با اسرائیل ٬فلسطینیها ٬و دولتهای میانهرو کمک
ـکنند تا آتشبسی پایدار ایجاد شود.
8ـ برای هاوانا :بسیاری از سیاست پیشهـگان عرب مرتبط با این موضوع هم اـکنون جهت شرکت در
اجالس غیرمتعهدها در هاوانا به سر میبرند .ما میدانیم که شما به آنها دسترسی نخواهید داشت ٬لیکن با
بشاره سفیر ـکویت تماس گرفته و پس از توجیه کامل وی در رابطه با نکات مطروحه در پاراـگراف  ٬4متن
بیانیه سفیر یانگ را در اختیار وی بگذارید .در مقام تأـکید به بشاره بگویید که میتواند با استفاده از
موقعیت خود با همکارانش در مورد تأثیر مثبت میانه روی فلسطینیها بر آراء عمومی آمریکایی و غربی
تبادل نظر نماید.
9ـ برای تلآویو :لطفًا مقامات اسرائیلی را کاًال در جریان تالشهای مهم ما در جهت جلب همکاری
فلسطینها برای استقرار یک آتشبس دائمی قرار دهید .ما نمیتوانیم موفقیت آن را تضمین کنیم ٬ولی
ونس
تصریح نمایید که تالشهای ما ادامه خواهد یافت.
سند شماره )(18
طبقه بندی :سری
تاریخ 10 :شهریور  1358ـ  1سپتامبر 1979
به :وزارت امور خارجه در واشنگتن دی ـ سی
از :سفارت آمریکا در دوحه
رونوشت :به سفارت آمریکا در تهران
عطف به) :الف( دوحه 0050
موضوع :قطر ٬جامعه فلسطین و آمریکا
1ـ )تمام متن سری است(.
2ـ آغاز خالصه :جامعه فلسطینی عظیم و استقرار یافته قطر در مورد تالش آمریکا در جهت حل
اختالف اعراب و اسرائیل با بدبینی مینگرند .آنها اینگونه تالشها را ناموفق خوانده و بروز جنگ دیگری
را بین اعراب و اسرائیل اجتنابناپذیر می دانند .علی رغم نگرانیهای ناشی از دست دادن موطن خود٬
فلسطینیها معتقدند که از هواداری و دوستی اصیل و واقعی ٬امیر خلیفه ٬امیر قطر برخوردارند ٬چون او
شدیدًا وابسته به مهارتهای فلسطینیها و رابطه با غرب است آنها معتقدند )از نظر سفارت نیز این اعتقاد
بجاست( که اـگر قرار باشد نمایش قدرتی صورتی گیرد ٬خلیفه صدور نفت به آمریکا را متوقف خواهد
ساخت تا موجبات تغییر سیاست آمریکا در خاورمیانه پدید آید.
این امر بر خالف احترام شدید و اساسی امیر نسبت به آمریکا بروز خواهد کرد .علیرغم این واقعیت که
فلسطینیها سیاست آمریکایی را به طرز فاحشی در حمایت از اسرائیل تلقی میکنند ٬جامعه فلسطینیهای
قطر نسبت به آمریکاییها و آمریکا نظر خوشی دارند .بسیاری از آنها نیز امید دارند که بتوانند تبعه آمریکا
بشوند) .پایان خالصه(.
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3ـ جامعه  20/000نفری فلسطینیهای قطر )ـکه از این پس فلسطینیها خوانده میشود( پرجمعیتترین
ـگروه عربی خارجی )مصریها بالغ بر  17/000نفر میباشند( بوده و مهمترین و متنفذترین عامل و عنصر
خارجی به حساب میآیند .گروه پاـکستانی  75/000نفری و  40/000تا  45/000نـفری ایـرانـی
تعدادشان از فلسطینیها بیشتر است ٬ولی این گروهها و به خصوص گروه ایرانی متشکل از کارگران عادی
میباشند ٬گرچه بعضی از ایرانیها به خوبی به کار تجارت مشغولند ٬ولی به دولت قطر آن چنان مرتبط
نبوده ٬و رابطه آنها با بومیان قطر نیز از اختالفات مذهبی و خلق و خوی جدا سازنده اعراب و پارسیها
مصون نمیباشد .از طرف دیگر ٬قطریها فلسطینیهای این کشور را نیز عرب و دارای همان تشابه مذهبی
می دانند که به نظر آنها در مورد آنها بیعدالتی عظیمی روا داشته شده و باید نسبت به آنها حمایت و
همدردی به عمل آید .با وجود اینکه موفقیت فلسطینیهاحسادتهایی را برانگیخته ٬ولی این امر با الطاف و
مراحم مخصوص دولت قطر نسبت به فرزندان بومی این شیخ نشین خنثی میگردد.
4ـ این فلسطینیها ٬برخالف کسانی که در اردوگاههای پناهندگان لبنان و سوریه بسر میبرند ٬مأیوس
و نومید نیستند .واقعیت این است که آنها در دولت ٬بخش حرفهای و تجاری پستهای مهمی را اشغال
ـکردهاند .به طور مثال :وزیر دارایی این کشور و نیز سرپرست بانک ملی قطر و مشاور اصلی امیرخلیفه در
امور مهندسی و پیمانکاری همه فلسطینی هستند سردفتر وزارت دارایی و وزارت نفت نیز فلسطینی بوده٬
و بسیاری از پزشکان ٬حسابداران ٬اساتید ٬معلمین ٬وکال ٬قضات ٬پـیمانکاران ٬بـازرگانان و مـدیران
عالیرتبه بازرگانی فلسطینی میباشند) .مصریها همین نقش را در زمینه آموزش و پرورش ایفاء میکنند(
بسیاری از آنها فارغالتحصیل دانشگاه آمریکایی بیروت و یا دانشگاههای آمریکا میباشند .فلسطینیها به
ـکاربرد زبان انگلیسی از روزهای سلطه انگلستان بر فلسطین خوگرفته و با سرسختی و عزمی راسخ
تحصیالت و فراـگیری زبانهای خارجی و به خصوص زبان انگلیسی را دنبال میکنند .بسیاری از آنها از
رابطه خوبی و دوستی با آمریکا برخوردار بوده و روحیه مسالمت جویانه آمریکا را نیز به خوبی درک
نمایند .نکته نسبتًا مضحک مسئله این است که بسیاری از قطریها و به خصوص افراد سـالخوردهتر٬
فلسطینیها را غربی به شمار میآورند و واقع امر این است که فلسطینیها نیز در مورد خودشان همینگونه
فکر میکنند ٬و در همان حال معتقدند که غربیهای اصلی یعنی آمریکاییها نمیخواهند حقوق فلسطینیها را
به رسمیت بشناسند .انگیزه نهفته در ورای آن نیز اختالف اعراب و اسرائیل است.
5ـ فلسطینیهای اینجا نظر مساعدی نسبت بهآمریکا داشته و بسیاری از آنها یـا در حـال خـرید
اقامتگاهی در آمریکا بوده و یاخریده و یا در آینده قصدخرید آن را دارند و مایلند که فرزندانشان در آنجا
به تحصیل مشغول شوند .فلسطینیها میآیند و یا قصد آمدن دارند چون معتقدند که میتوانند خانهای
خریداری کرد و در آمریکاپذیرفته شوند .از این نظر آنها متمایل به آمریکا هستند ٬گرچه این طرفداری و
تمایل توام با عصبانیت شدید آنها نسبت به حمایت آمریکا از اسرائیل میباشد .و عالوه بر این اـکثر
فلسطینیها اینجا ظاهرًا طرفدار سازمان آزادیبخش فـلسطین )سـاف( بـوده و درصـدی از حـقوق و
دستمزدهای خود را به این سازمان میدهند .یاسین شریف ٬نماینده ساف در دوحه مورد احترام جامعه
فلسطینیهای قطر است .فلسطینیها تالشهای آمریکا را در جهت استقرار صلح در خـاورمیانه نـاموفق
خوانده و بروز جنگ پنجم اعراب و اسرائیل رااجتنابناپذیر می دانند .از نظر آنها رئیس جمهور ـکارتر به
خاطر سیاستهای داخلی آمریکا نمیتواند به حل همه جانبه این اختالف نائل شود.
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آنها معتقدند که در جنگ جدید قطر و دیگر صادرکنندگان نفت خلیجفارس منجمله ایران صدور نفت
خود به آمریکا را قطع خواهند کرد.
6ـ فلسطینیهای اینجا به کابوسهای تبلیغاتی اخیر مبنی بر اینکه تروریستهای فلسطینی نفتکشها را در
تنگه هرمز غرق خواهند ساخت ٬تا صدور نفت از آنجا غیرممکن گردد ٬توجه نمیکنند .با اعتراف به این
واقعیت که افراد درمانده احتماًال به هر کاری دست خواهند زد ٬آن را یک اقدام نادرست میخوانند .آنها
معتقدند که در ژاپن و اروپا آرمان آنها در حال تحقق است و نمیخواهند به حیثیت امیر خلیفه و دیگر
رهبران کشورهای صادر کننده نفت خلیج که از جمله هوادارانشان به حساب میآیند آسیب برسد.
7ـ سؤال این است که آیافلسطینیهااقدامات احتمالی امیرخلیفه یعنی قطع صدور نفت به آمریکا آن هم
طبق انتظار آنها هنگام بروز جنگ پنجم اعراب اعراب و اسرائیل را دقیقًا ارزیابی و پیشبینی کردهاند ٬به
نظر سفارت پاسخ این است که فلسطینیها درست پیشبینی کردهاند ٬این موضوع آن بخش از جنبه روانی و
شخصیت ناشناخته و ابهامآمیز حکمران قطر را نشان میدهد .امیر خلیفه در سال  1930و در خاتمه
دوران رونق اوضاع خلیج فارس در نتیجه تجارت مروارید٬متولد شد .اما در سال  1932ژاپنیها خود به
پرورش مرواریدپرداختند که صنعت مروارید محل را ورشکسته ساخت و قطر با سالهای توأم با فقر رو به
رو گردید .امیر خلیفه در فقر به سر برد .و دقیقًا معنی تهیدستی را میداند .انگلیسیها فرمانروا بودند و
برخالف گفتار آنها نژاد پرستی را اختراع نکردند ٬ولی قطریهای نسل خلیفه به یاد میآورند که فرمانروایان
استعماری انگلیس آنها را تنها گذاشته بودند ٬ولی به عنوان یک فرد عرب زیردستی را احساس کرده است.
8ـ تنها در سال  1949بود که صادرات نفت و سیل پولهای ناشی از آن به جریان افتاد ٬و در همان سال
بسیاری از فلسطینیها آواره شدند ٬و اولین گروه آنها به عنوان اعراب قربانی سیاست انگلستان به دوحه
آمدند .یکی از اینها یعنی مرحوم داود فانوس بافت دولتی را در قطر سازمان داد و به عنوان مدیر پرسنلی
دولت قطر تا زمان بدرود حیات خدمت کرد .فانوس چندان مورد عالقه نبوده ٬ولی در عین حال فردی
درستکار بود .حکمروایان پیشین قطر از او تمجید کرده و فلسطینیهای با استعداد دیگر را به کار گرفتند و
چیزی رخ داد که بیشباهت به همزیستی مسالمتآمیز نبود .امیر به جامعه فلسطینی بسیار بااستعداد خود
شدیدًا متکی است ٬که این اتکاء باروابطی چون زبان و تاریخ عربی محکمتر شده ٬که شیرازه این اتکاء نیز
زبان انگلیسی و تمایل به جهان غرب میباشد .آنها هم نه تنها به خاطر کسب و کار پررونق خود ٬بلکه به
خاطر هواداری و حمایتش نسبت به او وفادارند.
9ـ این تصور که امیر خلیفه و دیگر افراد ماننداو تنها به خاطر ترس خوداز آرمانهای ملیگرایانه عربی
حمایت میکنند ٬تنها یک تصور صرف است .امیر قطر از فقری که بر سرتاسر زندگیش حاـکم بود بیرون
آمده و ناـگهان به ثروتی افسانهای و اعجابآور دست یافته است٬اینکه چه انگیزه روانی سبب شده که وی
متقاعد به حمایت از آرمان فلسطین شود ٬نیز قابل تعمق است .شاید او نیز مانند دیگر کسانی که به ثروتی
عجیب دست یافتهاند ٬سعی دارد آرمانی عظیمتر را بیابد و با حمایت از آن ٬به خدا به خاطر نزول باران
رحمتش بر شخصی زشت و کج پا سپاسگزاریش را نشان دهد ٬و شاید یک وظیفه عالی خاورمیانهای به
صورت انگیزه خلیفه درآمده است ٬و چون میتواند به فلسطینیها کمک کند ٬به این کار مبادرت ورزیده
است.
10ـ کسانی که با چشمان خونبار خلیفه روبهروشده و سؤاالت وی راشنیدهاند که ”در مورد اورشلیم

اسناد النه جاسوسی آمریکا

 196

چه میگویید؟ و بر سر حقوق فلسطینیها چه میآید؟ کسانی هستند که به این نتیجه رسیدهاند که او از ترس
پنهانی به حمایت از آنها دست زده است تا اقدام تالفی جویانه فلسطینیها را برای خود تضمین ننماید .این
سؤاالت و سؤاالت مشابه دیگر در گفتگو با امیر خلیفه پیرامون قرارداد ـکمپ دیوید و یا پیمان مصر و
اسرائیل همیشه حاـکم بوده است عالوه براین٬نمیتوان از یاد برد که خلیفه کمک 250میلیون دالر در سال
خود به سادات را قطع نمود ٬چون متقاعد شده بود که مصریها به منافع فلسطینیها نمیاندیشند.
خلیفه سادات را بهترین دوست عرب خود تلقی میکرد و بقای او را با بقای سیاسی خود مرتبط
میدانست .و بدون شک امیر ٬آمریکایی نیرومند و موفق را تنها مانع مهم علیه کمونیسم و شوروی میداند.
تنها ماندن سادات از طرف خلیفه )و دیگر رهبران عربی( اقدامی است که حمایت خلیفه را از فلسطینیها و
آرمان آنها نشان میدهد .اـگر ما نتوانیم راه حل رضایتبخش برای تضاد اعراب و اسرائیل بیابیم گمان
ـکیلگور
نمیکنیم که وی باز هم به آمریکا روی آورد.
سند شماره )(19
طبقه بندی :سری
تاریخ 14 :شهریور  1358ـ  5سپتامبر 1979
از :وزارت امور خارجه در واشنگتن دی ـ سی به :مجمع گردآوری خالصه اطالعات با اولویت
هشدار اطالعاتی :حاوی منابع و روشهای حساس اطالعاتی غیر قابل رؤیت برای بیگانگان است.
موضوع :خالصه اطالعاتی  888ـ  13شهریور 1358
1ـ تمام متن سری است.
2ـ مالقات سفیر یانگ با ترزی ٬به دنبال مالقات عرفات با کرایسکی و برانت احتماًال جنبههای مثبتی
به ساف داده است ٬نحوه برخورد بعضی از کشورها با اینگونه رویدادها سبب شد که بسیاری ازآنها در
تالش برای مستحکمتر کردن روابط خود با ساف برآمده و یا تماسهای خود با نمایندگان این سازمان را
ـگسترش دهند .عرفات نیز معتقد است که برای خودش احترام و مقبولیت بسیاری دست و پا کرده است.
عالوه بر این وی به ارزیابی مجدد نقش خشونت در دستیابی به اهداف ساف/فتح پرداخته است.
3ـ اخیرًا ساف متوجه افزایش تحرک تبلیغات دیپلماتیک خود شده است:
ـ ـ فرانسوا پونسه وزیر خارجه فرانسه با رئیس اداره سیاسی ساف یعنی فاروق قدومی مـالقات
پرجنجالی داشت) .عرفات امیدوار است که به زودی به فرانسه سفر کند .لیکن فرانسه امکان سفر وی را
بعید میداند(.
ـ ـ در رابطه با حل مسئله تصرف سفارت مصر در آنکارا ٬ترکیه توافق نمود که به ساف اجازه دهد یکی
از دفاتر خود را که از حقوق کامل دیپلماتیک برخوردار باشد در آنجا تأسیس نماید ـ ـ که این اولین
حرکت اینگونهای یکی از کشورهای عضو ناتو میباشد.
ـ ـ چائوشسکو از رومانی در طول  9روز دوبار با عرفات مالقات کرد و واضح است که به سوی ساف
ـگرایش یافته است .و در همان حال حمایت خود را از قرارداد ـکمپ دیوید مسکوت گذارده است.
ـ ـ شورای فدرال سوئیس علنًا اعالم کرده است که حاضر است به وزیر خارجه کشورش اجازه دهد
ـکه با قدومی علیرغم مخالفت داخلی مالقات نماید.
ـ ـ تولبرت رئیس جمهور لیبریا نیز توافق کرده است که یکی از فرستادگان ساف را به حضور بپذیرد.
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ـگرچه در مونرویا دفتر ساف تأسیس نشده است.
4ـ استراتژی عملگرایی ساف ظاهرًا دارای دو جنبه است.
ـ ـ حرکت در وراء وجهه تروریستی ساف و کسب اعتبار دیپلماتیک در غرب.
ـ ـ تحکیم وجهه جدید برای شکستن مقامات آمریکا در برابر مذاـکرات.
5ـ در تعقیب این اهداف ٬عرفات به اجالس غیرمتعهدها رفت .وی انتظار دارد که قطعنامهای پدید آید
ـکه شدیدًا پیمان مصر و اسرائیل را مورد انتقاد قرار داده و تشکیل یک اجالس ویژه مجمع عمومی سازمان
ملل را موجب گردد .وی احتماًال امیدوار است که بتواند به نیویورک بیاید تا پیرامون این جلسه تبادل نظر
نماید.
6ـ عالوه بر این ٬عرفات در ظاهر آماده است تا برخالف گذشته گروههای چریکی تندروتر موجود در
ساف و نیز ضعف دولت سوریه را نادیده بگیرد )دمشق از آن میترسد که مـبادا عـرفات در روابـط
دیپلماتیک خود نیاز به آن کشور را از دست بدهد(.
وی به ظاهر تروریسم بینالمللی فتح را متوقف ساخته است .وی در هنگام تهاجم اسرائیل و حداد به
جنوب لبنان نیز اقدامی به عمل نیاورد .فعالیت نظامی فتح علیه اسرائیل نیز ظاهرًا به رویدادهایی که
توسط فلسطینیهای ساحل غربی انجام میگیرد محدود شده است در حالی که جناحهای رادیکال ساف ب
فلسطینیهایی از لبنان و یا عملیات نفوذی حمایت میکنند.
7ـ دعوت از سفیر یانگ و دیگر رهبران سیاه پوست برای بازدید از منطقه نیز بخشی از استراتژی
جدید عرفات را در جلب آراء آمریکاییان نشان میدهد .عرفات بار دیگر خاطر نشان سـاخت کـه
موجودیت اسرائیل را به رسمیت خواهد شناخت ٬آن هم مشروط بـر آنکـه آمـریکا و یـا اسـرائـیل
خودمختاری ساف و فلسطینیها را به رسمیت بشناسند.
8ـ عرفات ظاهرًا در حال پی بردن به این مطلب است که تروریسم مانع جلب حمایت دیپلماتیک در
اروپای غربی و آمریکا خواهد شد .ولی گمان نمیرود که او عملیات فلسطینیهای تحت اشغال را نیز
تروریسم بخواند ٬گرچه همین عملیات به غیر نظامیان نیز لطماتی وارد میسازد.
9ـ در نهایت ٬عرفات امیدوار است که آمریکا علیرغم مخالفت راسخ اسرائیل و حامیانش ٬ضرورت
مذاـکره با ساف را بپذیرد .خوشبینی وی بر موارد ذیل استوار است:
ـ ـ آنچه که به نظر او رشد اختالف بین کشورهای اروپایی غربی و آمـریکا در زمـینه سـیاست
خاورمیانهای میباشد.
ـ ـ تمایل آشکار تولید کنندگان نفت عربی به استفاده از نفوذ و اهرم اقتصادی خود به خاطر آرمان
فلسطین.
10ـ تقاضای کمک اسرائیل از آمریکا :بنابه اظهارات اورشلیم پست ٬اسرائیل در نظر دارد از آمریکا 3
تا  3/5میلیارد دالر کمک مالی در سال جاری دریافت نماید .این مقدار که یک میلیارد دالر بیش از
ـکمکهای قبلی است براساس کسری تجاری صورت میگیرد که میتواند حدود  4/5تا  5میلیارد دالر به
خصوص در رابطه با واردات نظامی گردد .علیرغم ابراز اطمینانها با خزانهداری ٬مصرف بخش خصوصی
و دولتی در سال گذشته فراتر از حد تعیین شده رفت .منابع دولتی اخطار کردند که اـگر بودجه دولت سریعًا
ـکاهش نیابد اقتصاد کشور با عقب افتادگی غیرقابل کنترل دست به گریبان خواهد شد.
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در بهمن ماه اسرائیل از ـکنگره خواهد خواست که در مورد استرداد وامهای گرفته شده در مـورد
صفآرایی در صحرای سینا تجدید نظر نماید ٬چون بنابه استدالل اسرائیل خروج نیروهایش از سینا بار
سنگینی را بر دوش کشور گذاشته است.
11ـ یکی از مشاورین اقتصادی وزارت خارجه اسرائیل در تأیید به سفارت آمریکا در تلآویو گفت
در بخشهای عالیرتبه دولت اسرائیل ٬پیرامون کمکهای درخواستی اسرائیل از آمریکا در سال مالی ٬1981
مشورتهایی در حال انجام است .اواخر شهریور ماه زمانی است که باید صورت کمکهای درخواستی
اسرائیل در واشنگتن و تلآویو مطرح گردد .در یکی از مقاالت نشریه داور آمده است که تقاضای کمک
اسرائیل معادل  2/5میلیارد دالر خواهد بود گزارش ”داور پیشبینی کرد که مبارزه سختی بـا دولت
آمریکاآغاز خواهد شد که علت آن نیز شرایط اقتصادی آمریکا است .این نشریه میگوید تالش بسیار
وسیعی باید در آمریکا انجام شود ٬تا تقاضای کمک مزبور تصویب گردد ٬و این تالش وسیله دان هالپرین
وزیر اقتصاد اسرائیل در واشنگتن هدایت خواهد شد.
12ـ سفارت آمریکا در تل آویو اظهار داشت که اسرائیلیها امیدوارند  2/5میلیارد دالر کمک در سال
مالی  1360از آمریکا دریافت نمایند ٬و فرض بر اینکه در میزان کمک درخواستی کاهش پدید خواهند
آورد ٬ولی ابتدا درخواست  2/8تا  3میلیارد دالر خواهند نمود .طبق برآورد سفارت این درخواست به
صورت  1/7میلیارد دالر برای فروش نظامی خارجی و  1/1تا  1/3میلیارد دالر برای کمک اقتصادی
تقسیم خواهد شد.
13ـ وایزمن و اف ـ  18های آمریکایی :اورشلیم پست در تاریخ  12شهریور گزارش داد که در یکی از
جلسات کابینه ٬وایزمن وزیر دفاع اسرائیل برنامه مشارکت اسرائیل را در ساخت جنگندههای افـ18
مشخص کرد .وایزمن گفت که وی در نظر دارد طی مالقات ماه جاری خود در آمریکا این برنامه را ارائه
ـکند .این روزنامه در ادامه اظهار داشت صنایع هواپیماسازی اسرائیل در این مورد نظر نخواهد داد تا اینکه
تجزیه و تحلیل خود را در موارد جنبههای فنی ٬مالی و نیروی انسانی که حدود  4تا  5ماه طول خواهد
ـکشید به پایان برساند.
14ـ اسرائیل ـ حزب سیاسی جدید :رادیو اورشلیم در تاریخ  9شهریور گزارش داد که یک حزب
سیاسی جدید به نام تنوات هاثیه )نهضت تجدید حیات( در اسرائیل تشکیل شده است .رهـبریت آن
متشکل از اعضای نهضت اسرائیل بزرگتر یعنی ائتالفی از وفاداران ٬به اسرائیل بزرگتر )ارتز اسرائیل(٬
ـگاش آمونیوم ٬و هاـگ آن ورد میباشد .در هفته دوم اـکتبر قرار است یک گردهمایی برای تأسیس این
حزب تشکیل گردد.
15ـ اسرائیل ـ کشورهای عربی .مطبوعات مقاالت متعددی را در مورد آخر هفته روز کارگر و
تماس احتمالی اسرائیل با کشورهای عربی و یا شرکت اعراب در مذاـکرات درج کردند .رویتر یکی از
مقاالت معاریو را گزارش کرد که در آن به نقل از وزیر کشور اسرائیل یعنی برگ گفته شده بود که وی بنابه
دالیلمعقولی فکر میکند که اردن نیز به زودی در مذاـکرات صلح شرکت خواهد کرد.برگ به یک هیئت
اروپائی دیدار کننده از اسرائیل گفت ”رویدادهای خوشایندی در شرف وقوع است“.
16ـ رویتر به نقل از دستیاران بگین گزارش داد که بگین چندین بار برای حافظ اسد رئیس جمهور
سوریه دعوتنامه فرستاده بود تا بلکه بتواند با وی در مورد استقرار صلح بین اسرائیل و مصر گفتگو نماید.
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در مورد نحوه و یا مکان صدور دعوتنامه مطلبی فاش نشد.
پاسخ دستیاران نیز ظاهرًا به آن دسته از گزارشات مطبوعات اسرائیل بوده است که اظهار داشتهاند٬
یکی از فرستادگان رومانی از طرف رئیس جمهور چائوشسکو به بگین گفته بود که سوریه آماده ورود به
روند مذاـکرات صلح میباشد ٬مشروط بر آنکه اسرائیل از ارتفاعات جوالن کامًال خارج گردد و بـه
فلسطینیها خودمختاری تفویض نماید .در تاریخ  10شهریور یکی از روزنامههای کویتی یک گام فراتر
رفت و گفت که رومانیاییها یک مالقات مخفی بین اسرائیلیها و نمایندگان سوریه راپیشنهاد کرده بودند
و این موضوع بنابه درخواست آمریکا عنوان شده بود.
17ـ ساف ـ آمریکا بنابه گزارش رویتر ٬عبدالمحسن ابومیزر سخنگوی ساف در مصاحبه با یک
روزنامه سوری گفته است که ساف هر گونه مذاـکره با آمریکا را رد میکند.ابومیزر گفت ”برای هزارمین بار
ما به قطعنامه  242و هر گونه مذاـکره با آمریکا که الزمه پذیرش قطعنامه توسط ساف باشد پاسخ منفی
میدهیم“.
18ـ دایان ـ فلسطینیها :بنابه گزارش سفارت آمریکا در تلآویو مالقات پرجنجال دایان با مهمترین
شخصیت ساف در نوار غزه یعنی دکتر حیدر عبدالشفیع همراه با سفر وایزمن به ساحل غربی ٬نشانگر این
است که او و وایزمن در نظر دارند روزهای آتی بر عامل فلسطینی و به خصوص جنبه غزهای آن تمرکز
نمایند .مالقات دایان در غزه یک روز پس از شرکت وی در اجـالس وزیـران در مـورد مـذاـکـرات
خودمختاری صورت گرفت و ظاهرًا نشان میدهد که وی قصد دارد نقش نیرومندتری را ایفا نماید.
19ـ دکتر به خاطر مالقات با دکتر حیدر عبدالشفیع عذرخواهی نکرد .بلکه به مطبوعات گفت که وی
عمدًا قصد داشت با کسانی مالقات کند که همطرفدار ساف و هم از شخصیتهای مهم غزه به حساب
میآیند .وی گفت در آینده نیز مالقاتهای مشابهی را انجام خواهد داد .به نظر سفارت آمریکا در تلآویو
دایان احتماًال به این نتیجه رسیده است که با آغاز مذاـکرات اسرائیل با رهبران غربی و نوار غزه او میتواند
بر حرکت آمریکا به منظور وارد کردن ساف در روند مذاـکرات صلح پیش گیرد.
20ـ در مورد نحوه برخورد دایان با ساف ٬اورشلیم پست به نقل از وزیر خارجه گزارش داد که این امر
ممکن است متناقض به نظر آید ٬اما بهبود وجهه و حیثیت ساف این امکان را به اسرائیل میدهد که نقطه
نظرات خود را مطرح سازد و تأـکید نماید که قرارداد ـکمپ دیوید امکان ایجاد یک کشورفلسطینی را از بین
میبرد  ...در یکی از سرمقاالت اورشلیم پست گفته شده که دایان ظاهرًا معتقد است ”بگین باید درک کند
ـکه صحبت با مقامات نزدیک به ساف تنها راه مؤثر واقع شدن مذاـکرات خودمختاری میباشد“.
سردبیر داور میگوید که هیچ کس از ملتی انتظار ندارد که کسانی را به رسمیت بشناسد که نمیخواهند
آن ملت را بپذیرند ٬اما گفتن این مطلب که اسرائیل با ساف وارد مذاـکره نخواهد شد حتی اـگر این سازمان
تروریسم را کنار بگذارد و یا مقررات خود را تغییر دهد نیز احمقانه است.
21ـ مصر مراـکش منای قاهره در تاریخ  19شهریور گزارش داده ٬سادات قول حمایت آن هم حمایت
نظامی از شاه حسن و مراـکش را علیرغم اختالفات بین دو کشور عنوان کرد.
سادات طی یک کنفرانس مطبوعاتی در حضور گنشر وزیر خارجه آلمان غربی اعالم کرد که ”علیرغم
طرز برخورد و تفکر شاه حسن و علیرغم روشهای سیاستمداران مراـکش در گمراه ساختن مردم مراـکش٬
اـگر این کشور ”متقاضی کمک شود“ مصر از آن حمایت خواهد کرد .بنابه گزارش منا ٬سادات از پاسخ به
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این سؤال که آیا منظور وی تقاضای کمک نظامی مراـکش از مصر است ٬یا خیر طفره رفت.
22ـ سادات ـ فلسطینیها ـ سادات در حین یک سخنرانی و طی یک کنفرانس مطبوعاتی گفت که تا
پایان سال جاری فلسطینیها به خودمختاری کامل خواهند رسید و گفت که در هفته جاری پیرامون مسئله
فلسطین و اورشلیم با بگین در حیفا گفتگو خواهد کرد .دفتر آن بی سی در قاهره در هنگام پایان کنفرانس
مطبوعاتی به سفارت ما گفت که بنابه گفته ساداتمالقات بین ترزی نماینده ساف و سفیر یانگ اولین
تماس بین دولت آمریکا و ساف نبوده است .وی گفت مذاـکرات در هنگام تصدی امور وزارت خارجه
توسط کیسینجر در مراـکش صورت گرفته بود.
23ـ سادات در تشریح اهداف خود در رابطه با مسئله فلسطین گفت که در حیفا وی به عنوان نماینده
فلسطینیها سخن نخواهد گفت چون این کار تنها از عهده فلسطینیها برمیآید .وی گفت مذاـکرات آتی در
حیفا ”به منظور هموار ساختن راه برای خودمختاری فلسطینیها صورت خواهد گرفت که دربرگیرنده
موارد زیر خواهد بود:
ـ خودمختاری فلسطینیها ظرف پنج سال آینده ـ آزادی زندانیان فلسطینی از زندانهای اسرائیل
ـ تأسیس یک دولت فلسطینی ”و یک“ نیروی پلیس فلسطینی ـ خروج اسرائیلیها به ”نقاط امنیتی“
ساحل غربی و نوار غزه ـ پایان حکومت نظامی و غیرنظامی اسرائیل درست پس از تأسیس یک حکومت
فلسطینی
24ـ سادات گفت که مالقاتهای متعدد وی با بگین در سال جاری وی را قادر به ادای این مطلب کرده
است که آنها به راه حلی که در زمینه خودمختاری فلسطین و مسئله اورشلیم دست خواهند یافت.
25ـ خشونت حرفهای نه چندان وسیع در سوریه :بنابه گزارش سفارت آمریکا در دمشق ٬برخالف
ادعای مخالفین ضد رژیم مبنی بر آغاز کشتار علویها پس از ماه رمضان ٬اوضاع داخلی سوریه نسبتًا آرام
است .در آلپو ٬حما ٬و لتاـکیه اخیرًا خشونتهای حرفهای رخ داده است .این آرامش احتماًال نـاشی از
سرکوب انجام شده توسط نیروهای امنیتی آن هم پس از کشتارهای آلپـو مـیباشد ٬امـا بـه عـلت
افراطـکاریهای نیروی امنیتی سوریه امکان بروز خشونت همیشه وجود دارد.
26ـ عربستان سعودی ـفلسطینیها ـ لبنان :یکی از مقامات وزارت خارجه سعودی پس از شنیدن نقطه
نظرات آمریکا در مورد جنوب لبنان از طرف سفارت آمریکا در جده ٬گفت که لبنانیها از عربستان سعودی
خواستار کمک در زمینه جلب توافق و همکاری فلسطینیها در رابطه با آتش بس و اجتناب از فعالیتهای
تروریستی شدهاند .مقام سعودی گفت که این موضوع با وزیر دفاع لبنان یعنی ژوزف اسکاف مورد بحث و
ونس
تبادل نظر بیشتر قرار خواهد گرفت.
سند شماره )(20
طبقه بندی :خیلی محرمانه
تاریخ 21 :شهریور  1358ـ  12سپتامبر 79
به :وزارت امور خارجه در واشنگتن دی ـ سی ٬با اولویت
از :سفارت آمریکا در رباط
رونوشت :سفارت آمریکا در تهران
موضوع :فرستاده ساف با شاه حسن در مورد لبنان ٬آشتی مغرب ٬و سفر آتی عرفات سخن میگوید:
1ـ متعاقب مالقات رئیس ساف یعنی عرفات با نخست وزیر مراـکش بوعبید و وزیر خارجه این
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ـکشوریعنی بوستا در هاوانا ٬هانیالحسن نماینده ساف در تهران هنگام بازگشت به تهران ٬در اینجا یعنی
الفرین بااستقبال گرم شاه حسن دوم در تاریخ  19شهریور روبهرو گردید .این مالقات که حدود دو ساعت
به طول انجامید ٬در حضور متخصص امور عربی حسن ٬مشاور دربار احمد بن سودا ٬و معتمد دیرینش
یعنی مشاور دربار احمدرضا قدیره صورت گرفت .الهانی در گفتگوی مطبوعاتی خود اعالم داشت که وی
با شاه درمورد اوضاع خاورمیانه گفتگویی مطبوعاتی داشته است ٬و در آن بر اوضاع جنوب لبنان تأـکیدی
خاص مبذول شد ٬و شاه به آن اظهار عالقه کرده بود .الهانی پیرامون رابطه ساف و مراـکش و درایت شاه
سخنانی ایراد کرد.
2ـ )چهار روز قبل ٬شاه حسن ٬فرستاده شخص سرکیس رئیس جمهور لبنان یعنی دکتر زکی مضبدی
را به حضورپذیرفته بود .دکتر مضبدی در این مالقات از طرف سرکیس نامهای به شاه داده بود و قول داده
بود که نقطه نظرهای حسن را به بیروت برساند(.
3ـ در مصاحبه اختصاصی منتشره در نشریه ”لواوپینیون“ از حزب استقالل بوستا ٬الهانی اظهار داشته
بود که مالقات وی با شاه حسن پیرامون اوضاع لبنان دور میزد .وی موضع ساف را برای شاه حسن
تصریح کرده بود؛ و گفته بود که اتحاد تمام لبنانیها با ساف و دولت مشروع لبنان و حمایت سوریه شرط
اصلی رویارویی با تهاجم صهیونیستها در جنوب لبنان است ٬که حضور ساف در آنجا انگیزه آن نیست.
الهانی گفت ٬ساندرز یکی از اعضای ـکنگره آمریکا اظهار داشته است که ”اسرائیل میخواهد آبـهای
رودخانه لیطانی را تحت کنترل درآورد“ الهانی اظهار داشت که استعفای سفیر یانگ نشان میدهد که
رئیس جمهور ـکارتر نمیتواند بر مقاصد مثبت در قبال فلسطینیها تأثیر مثبتی بگذارد ٬الهانی متذکر شد که
امکان پیدایش یک دولت فلسطینی در تبعید به وجود آمده است و خاطرنشان ساخت که ”هنوز موقع
مناسب برای“ برداشتن این گام فرا نرسیده است.
4ـ الهانی اظهار داشت که ”برادر ابوعمار )عرفات( به زودی پس از سفر خود به اروپا به مراـکش
خواهد آمد“
5ـ الهانی به شاه حسن گفت ٬با وجود اینکه فلسطینیها می دانند که مسئله صحرا مهمترین نگرانی
مراـکش را تشکیل میدهد٬لیکن وی نباید اجازه دهد که رئیس جمهور ـکارتر با این مسئله به طور جداـگانه
برخورد نماید بنابه گفته الهانی ٬شاه به وی اطمینان داده است که قطعنامه بغداد را مد نظر داشته و از
فلسطینیها حمایت خواهد کرد.
6ـ الهانی اظهار داشت که همه باید تالش خود را در جهت پایان بخشیدن به تضاد موجود در آفریقای
شمالی به کار گیرند ٬چون این تضاد برای آرمان فلسطین تأثیری منفی دارد و به سادات فرصت میدهد تا
در منطقه مانورهایی انجام دهد” :و به همین دلیل ساف به دنبال پیدا کردن راه حلی است تا تمام طرفین
موجود در آفریقای شمالی را راضی نماید“.
7ـ الهانی در پایان در مورد ایران به تفصیل سخن راند و از ساف خواست که ایرانیها و اعراب را با
یکدیگر متحد ساخته و جبهه متحدی را در برابر صهیونیستها پدید آورد.
8ـ اظهارنظر :با قضاوت پیرامون نکات مطروحه توسط الهانی ٬سفر عرفات به مراـکش به منظور نیل به
دو هدف میباشد :اوًال از بین بردن همکاری مصر و مراـکش و ترغیب مراـکش به آشتی با الجزیره .اـگر قرار
باشد به شایعات دیپلماتیک عرفات اعتباری داده شود ٬همین اهداف توسط عبداله عبدالعزیز شاهزاده
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سعودی در سفر خود به اینجا نیز دنبال میشده است )رباط .(6387

موفات

سند شماره )(21
طبقه بندی :خیلی محرمانه
تاریخ 26 :شهریور  1358ـ  17سپتامبر 1979
به :وزارت امور خارجه در واشنگتن دی ـ سی
از :سفارت آمریکا در رباط
رونوشت :سفارت آمریکا در تهران
موضوع :سفر رئیس ساف به مراـکش
1ـ رئیس کمیته اجرائی ساف یعنی یاسر عرفات )ابوعمار( از الجزیره در ساعت  1صبح روز 25
شهریور همراه با اعضای کمیته اجرائی یعنی عبدالمحسن ابومیضر و سخنگوی ساف محمد اللبادی وارد
رباط گردید.
2ـ به محض ورود ٬عرفات خاطر نشان ساخت که این سفر ناشی ازمالقات وی بانخستوزیر بوعبید
در هاوانا که در چهارچوب مشورتهای ساف با دولتهای عربی در مورد اوضاع جهان عرب صورت گرفته
بود .دفتر ساف در رباط در تاریخ  24شهریور اعالم کرده بود که سفر عرفات به اینجا با نقش میانجیگیری
ساف ارتباط دارد )سرویس خبری خارجی لندن  161216زد شهریور  1358کتبی( و اظهار نظرهای
فرستاده پیشین ساف یعنی هانی الحسن را بار دیگر منعکس ساخت 0رباط .(6420
3ـ شاه حسن دوم در کاخ کوهستانی خود در ایفراین در تاریخ  25شهریور عرفات را به حضور
پذیرفت .بوعبید و متخصص شاه در امور عربی یعنی احمد بن سودا نیز در این مالقات حضور داشتند.
عرفات در بیانیه مطبوعاتی خود اظهار داشت که ”پیرامون بخش غربی جهان عرب“ گفتگوهایی به عمل
آمده است .عرفات مراـکش را در اواخر روز  25شهریورماه ترک نمود.
4ـ به خاطر نبودن خبری دیگر در این مورد ٬خبرنگار محلی فرانس پرس در مقالهای به مالیات تنباـکو
و بلیط سینما در مراـکش اشاره کرد که از دهسال پیش تاـکنون جمعآوری و به عنوان کمک دراختیار ساف
قرار داده میشود؛ فلسطینیها مدعی هستند که اـگر میانجیگری آنها نبود ایران به خاطر اقامت شاه در
مراـکش با این کشور قطع رابطه میکرد ٬و ساف معتقداست که نباید بین مراـکش و الجزیره برخوردی
صورت گیرد ٬چون کمک لیبی به الجزایر ممکن است عکسالعمل شدید مصر را در قبال لیبی به همراه
موفات
داشته باشد.
سند شماره )(22
طبقه بندی :سری
تاریخ 28 :شهریور  1358ـ 19سپتامبر 79
به :وزارت امور خارجه آمریکا در واشنگتن دی ـ سی
از :سفارت آمریکا در مسقط
رونوشت :سفارت آمریکا در تهران
موضوع :تقاضای ساف برای استفاده از جزایر تنب و ابوموسی
1ـ تمام متن سری است.
2ـ درخالل مذاـکره درموردتنگه هرمز در عمان در 18سپتامبر٬یوسف ال ـ علوی وزیر خارجه عمان
به سفیر آمریکا گفت که عمان در گزارش اخیرش از یک منبع موثق فلسطینی سطح باال در ساف )لطفًا
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ـکامًال محفوظ بماند( .مطلع شده است که هانیالحسن نماینده ساف در تهران از مقامات ایرانی درخواست
ـکرده است که اجازه دهند تا ساف تجهیزات خود را در جزایر تنب و ابوموسی مستقر کند .علوی از پاسخ
ایرانیان به تقاضای ساف مطلع نیست ٬ولی بیان داشت که اـگر این تقاضا مطرح شده باشد ٬مسئلهای نگران
ـکننده است .سفیر موافقت کرد و قول داد که هر چگونه اطالعات موجود را در این مورد تهیه کنیم.
اقدام مقتضی :از وزارت خارجه و یا سفارت آمریکا میخواهیم که اطالعات موجود در این زمینه را
وایلی
در اختیار ما قرار دهند.
سند شماره )(23
تاریخ 4 :مهر  1358ـ  26سپتامبر 1979
از :وزارت امور خارجه در واشنگتن دی ـ سی
طبقه بندی :سری
به :مجمع گردآوری خالصه اطالعات  903ـ  3مهرماه 1358
هشدار اطالعاتی :این گزارش حاوی منابع و روشهای حساس اطالعاتی غیرقابل رؤیت برای بیگانگان ـ
همپیمانان و یا همپیمانان و مشاورین میباشد.
)پاراـگراف 8ـ 1سری غیر قابل رؤیت برای بیگانگان
1ـ رابطه ساف و اردن :امیدهای عرفات :مهمترین هدف عرفات در ایجاد رابطه همکاری با شاه
حسین این است که وی را از هر گونه اقدامات یک جانبه که منجر به از بین رفتن ریاست عرفات در کشور
مستقل فلسطین شود باز دارد .بدین ترتیب ٬با وجود اینکه مذاـکره ساف و اردن تا پایان سال  1357ادامه
یافت ٬ولی تا قبل از امضاء قرار داد ـکمپ دیوید پیشرفت چندانی کسب نکرد .از آن زمان به بعد ٬عرفات
چندین بار با حسین مالقات نمود و در ماه جاری نیز پس از نه ماه برای اولین بار به امان رفت .شواهد
موجود حاـکی از آن است که این دو رهبر زمینههای مشترکی برای همکاری یافتهاند.
2ـ علیرغم این جبهه مشترک ٬ما گمان نمیکنیم که عرفات به تبعیت از شاه حسین در یک کنفدراسیون
تن داده باشد .عرفات و محفل درونیاش ازاواخر دهه  1950سعی داشتهاند یک کشور فلسطینی را ایجاد
نمایند .و در حال حاضر آماده پذیرش اطاعت از سلطنت هاشمی نیستند.
3ـ از طرف دیگر عرفات فردی است علمگرا ٬او میداند که یک میلیون فلسطینی مستقر در اردن
)ساحل شرق( بخش الینفک و مهمی از مردم فلسطین را تشکیل میدهند .اـکثرفلسطینیها معتقدند که حتی
اـگر فلسطینیها به خودمختاری در یک کشور مستقل فلسطینی نیز دست یابند ٬نوعی رابطه فراتر از رابطه
دولتین باید بین آن کشور و اردن به وجود آید.
4ـ عرفات همچنین به این نتیجه رسیده است که اـگر اردن در این زمینه نقشی نداشته باشد ٬نقطه نظرات
اسرائیل و آمریکا رسیدن او را به یک چنین دولت یا کشوری دشوار خواهد ساخت .وی احتماًال در روابط
احتمالی کشور فلسطینی با اردن و استراتژیهای دیپلماتیک برای بازپس گرفتن ساحل غربی و نوار غزه با
حسین گفتگو کرده است .عالوه بر این عرفات میداند که اـگر آرمانهای فلسطین نوعی خطر علیه حکومت
هاشمیها در اردن تلقی شود ٬حسین قادر به حمایت از این آرمانها نخواهد بود.
5ـ با این وصف بسیاری از فلسطینیها نه تنها در صورت مصالحه عرفات با هدف تشکیل یک دولت
فلسطینی خود مختار عکسالعمل منفی نشان خواهند داد ٬بلکه بسیاری از جناحهای درونی ساف نیز با
مذاـکرات کنونی وی با اردن مخالفت نشان میدهند.
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آنها معتقدند که حسین به فداییان اجازه بازگشایی پایگاهها و یا عملیات سیاسی در اردن را نداده
است.
6ـ در تاریخ  30شهریور ماه ٬صدای فلسطین گزارش مربوط به توافق پیرامون تشکیل کنفدراسیون را
تکذیب نمود .قبًال یک روزنامه کویتی به نقل از منابع فلسطینی گزارش داده بود که ساف فکر تشکیل یک
دولت مستقل را از سر بیرون نکرده است.
7ـ هر دوی این گزارشات احتماًال واقعیت دارند .در همان حال ٬رهبران اردنی و فلسطینی بر میزان
همکاری موجود بین اردن و ساف تأـکید داشتهاند.
ب .عرفات احتماًال از آنچه که در نتیجه رابطه با حسین به دست آورده راضی است .شاه حسین ـ م( نیز
اقدامات ذیل را انجام داده است:
الف( بر موجودیت ساف و تأسیس یک دولت مستقل صحه گذاشته است.
ب( خود را از چهارچوب قرارداد ـکمپ دیوید دور نگاهداشته و بدبینی خود را نسبت به مذاـکرات
خودمختاری که برای تمام اهالی ساحل غربی معروف است ٬حفظ کرده است.
ج( تعدادی از زندانیان فلسطینی را آزاد و نمایندگی ساف را در امان افزایش داده است.
9ـ )طبقه بندی نشده( سیر صعودی قیمت کاالهای مصرفی در اسرائیل :سفارت آمریکا در تلآویو
ـگزارش داد که آمار بانک مرکزی اسرائیل نشان میدهد ٬که قیمت کاالهای مصرفی در مردادماه 8/4
درصد افزایش داشته که بیشترین افزایش در تاریخاسرائیل و یکی از بزرگترین افزایش قیمتها پس از
تشکیل این کشور به شمار میآید .این اعالمیه افزایش قیمت را در دوازده ماهه گذشته به  83درصد
رسانیده است .در میان این کاالها ٬مواد غذایی بیشترین مقدار افزایش یعنی  16درصـد را بـه خـود
اختصاص داده است.
10ـ اتیان ـ موضوع پنیتو :بنابه اظهار رادیو اورشلیم در کابینه اسرائیل به تاریخ  2مهرماه در مورد
موضوع پنیتو بحث و گفتگوئی پیش نیامد .رئیس کابینه یعنی آرید نائور گفت تا آنجا که به دولت مربوط
است موضوع به دنبال بیانات وزیر دفاع در حمایت از رئیس ستاد و بیانات اخیرایشان خاتمه یافته است.
11ـ )طبقه بندی نشده( سادات به سؤاالت مربوط به مصاحبه مهرماه پاسخ میگوید :بنابه گزارش
رادیو قاهره ٬سادات در مصاحبهای گفته بود که از آمریکا درخواست کمک بیشتری برای دفاع از مصر و
ـکمک به برادران عرب خود کرده است .ولی باالخص به شاه حسن اشاره کرد و گفت آنچه در مراـکش رخ
میدهد یک مبارزه استقاللطلبانه نیست ٬در جبهه پولیساریو تعداد کوباییها بیش از مزدورانی است که به
حسن حمله ور میشوند و مراـکشیها را به قتل میرسانند .سادات افزود که با این وصف از حسن نخواهد
خواست که روابط دیپلماتیک خود را با مصر برقرار سازد.
12ـ )طبقه بندی نشده( طرح عمان برای حفاظت از تنگه هرمز :بنابه گزارش مطبوعات دوحه ٬سفیر
حبیب ٬سرپرست اداره سیاسی وزارت خارجه عمان اظهار داشته است که حراست از تنگه هرمز در حیطه
مسئولیت عمان است و عمان طرح پیشنهادی خود را به اتمام کشورهای دوست خود در خلیج و آمریکا٬
ژاپن و کشورهای اروپایی استفاده کننده از تنگه در میان گذاشته است.
13ـ )خیلی محرمانه( سفر کاسترو به خاورمیانه :بنابه گزارش دفتر حفاظت منافع آمریکا در بغداد٬
رادیو ـکویت اعالم کرده است که کاسترو دعوت سفر به سوریه در پائیز جاری راپذیرفته و به چند پایتخت
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دیگر عربی نیز سفر خواهد کرد .دفتر حفاظت ما معتقد است که رهبر جدید غیرمتعهدها سعی دارد به
خاطر منافع غیرمتعهدها در میان گروههای دیگر بین سوریه و عراق آشتی برقرار کند.
14ـ )طبقه بندی نشده( مقام فلسطین در مورد رابطه ساف اردن گفتگو میکند :بنابه گزارش رادیو
دمشق ٬خالد الفهوم سرپرست شورای ملی فلسطینـگفت که اردن طرح جدیدی را برای حـل مسـئله
خاورمیانه ارائه نکرده و در مقام تأـکید گفت که اردن به قطعنامههای کنفرانس بغداداحترام خواهدگذاشت.
الفهوم خاطر نشان ساخت که هماهنگی سیاسی میان اردن و ساف باید پیش از همه دربرگیرنده سوریه که
زیربنای مقاومت علیه قرارداد ـکمپ دیوید و توطئه خودمختاری است ٬باشد.
15ـ )طبقه بندی نشده( نقطه نظرات کرایسکی در مورد اسرائیل ساف :بنابه گزارش مطبوعات وین٬
ـکرایسکی صدراعظم اطریش ٬اسرائیل را متهم به شایعه پراـکنی تبلیغاتی علیه عرفات کرد و معتقد است که
اسرائیل نمیخواهد ساف را به رسمیت بشناسد ٬تا بتواند به سیاست سرسختانه خود ادامه دهد.
16ـ )طبقه بندی نشده( آتش توپخانه در شمال لبنان :بنابه گزارش رویتر ٬چند گلوله توپ در روستای
ـکوهستانی آمیون در شمال لبنان به تاریخ  2مهرماه در اوائل جشن یادبود کشتههای سوریه در جنگ
داخلی لبنان که توسط حزب سوسیالیست ملی سوریه برگزار شده بود ٬منفجر گردید .تعداد کشـتهها
مشخص نشده است؛ ولی اعالم شده که چهار نفر کشته و هشت نفر مجروح شدهاند.
17ـ )طبقه بندی نشده( مروری برجنوب لبنان :بنابه گزارش رویتر ٬رادیوی دولتی بیروت در تاریخ 2
مهرماه اعالم کرد که چند نفر بر زرهی اسرائیل از مرز لبنان گذشته و به سمت روستای جنوب لبنانی
ـکفرکیتا رفتند که در آنجا چند وسیله نقلیه اسرائیل مستقر شده است ٬بنابه اظهار همین رادیو ٬جنگلهای
مجاور روستای مرزی کفر حمان در بخش شرق نیز در تاریخ  2مهرماه هدف آتشبارهای اسرائیلی قرار
ـگرفت و سه قایق توپداراسرائیلی درنزدیکی طایر رؤیت گردید .درتلآویو٬یک سخنگوی نظامی گفت که
نظامیان اسرائیلی در منطقه مرزی دست به هیچگونه اقدامی نزدهاند.
18ـ )خیلی محرمانه( نیروهای ویژه سوریه در لبنان :بنابه گزارش وابسته دفاعی ما در دمشق ٬نه تنها
تمام بلکه هیچ یک از نیروهای ویژه سوریه از لبنان خارج نشدهاند .وابسته دفاعی با کمال اطمینان
میگوید که عناصر نیروی ویژه سوریه و واحدهای نیروی دفاع رفعتاالسد در حومه بیروت و ماسیف
لبنان حضور دارند .آنها فرض را بر این قرار دادهاند که بین اوضاع داخلی سوریه و گزارشات مربوط به
خروج نیروهای سوریه ارتباطی وجود دارد ٬و احتماًال نوعی تعویض عادی نیرو صورت گرفته است.
19ـ )محرمانه( عکسالعمل نسبت به سخنرانی سرکیس :بنابه گزارش سفارت آمریکا در بیروت٬
سخنرانی سرکیس در  31شهریورماه به مناسبت سومین سالگرد ریاست جمهوریاش عکسالعملهای
متفاوت سیاستمداران لبنان را به همراه داشت :الف( پیر جمیل رهبر فاالنژها به عنوان ”بیانگر احساس هر
لبنانی صادق“ استقبال کرد .ب( فرزند جمیل رهبر فرماندهی جبهه لبنانی راستگرا ٬یعنی بشیر جمیل از
سرکیس به خاطر عدم کمک به لبنان انتقاد کرد .ج( رهبر حزب ملی لبنان یعنی کامیل شمعون از سرکیس
”به خاطر اینکه اذعان نداشته بود ٬که فلسطینیها تمام زوایای لبنان را تحت اشغال خود درآوردهاند“٬
بشدت انتقاد کرد .د( نخست وزیر پیشین رشید کرامی از این سخنرانی استقبال کرد ٬اما اظهار داشت که
سرکیس میبایست طرح خود را در زمینه تشنجزدایی ملی ”قبل از سقوط کلی کشور“ ارائه میکرد و
سرکیس را متهم به عدم خاطر نشان سازی“ نقش آمریکا در توطئه جاری نمود.
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ه( نهضت ملی که چپگرا و عمدتًا مسلمان است با انتشار بیانیهای دولت را به امتناع از متحد ساختن
ـکشور براساس غیرمتضاد متهم ساخت و از سرکیس خواست که به تحتالحمایهـگان اسرائیلی فشار وارد
سازد )نهضت ملی همیشه فاالنژها را تحت الحمایگان اسرائیل خوانده است(.
20ـ )طبقه بندی نشده( اسرائیل ـ سوریه ـ تضاد بر سر لبنان طبق مفاد یک اعالمیه اسرائیلی ٬جنگندههای
اف ـ  15اسرائیل چهار فروند میگ  21سوریه را بر فراز خاـک لبنان در تاریخ  2مهرماه سرنگون ساختند.
ـکریستوفر

سند شماره )(24
طبقه بندی :خیلی محرمانه
تاریخ 4 :مهرماه  1358ـ  26سپتامبر 1979
به :وزارت امور خارجه در واشنگتن دی ـ سی .با اولویت
از :سفارت آمریکا در مسقط
عطف به :مسقط ) 1681ـکتبی(
موضوع :اظهار نظر ناظر عمانی در مورد روابط ایران و ساف
1ـ )تمام متن خیلی محرمانه است(.
2ـ مالاله حبیب سرپرست امور سیاسی وزارت خارجه عمان یکی از ناظران متخصص بر روابط ایران
و عرب است .و سه سال گذشته را به عنوان سفیر عمان در ایران گذرانده است )قبل از آن سفیر عمان در
قاهره بود( .وی پیرو مذهب تشیع است واخیرًا )21ـ 19سپتامبر( به تهران رفته بود .تاپیشنهاد عمان را در
مورد امنیت تنگه هرگز به دولت ایران تقدیم نماید )تلگرام جداـگانه( در مالقات با معاون نمایندگی در
تاریخ  3مهرماه وی در مورد تقاضای گزارش شده مبنی بر استفاده از جزایر تنب و ابوموسی توسط ساف
)تلگرام مرجع( و روابط ایران و ساف به طور کلی مطالب زیر را بیان داشت.
3ـ حتی اـگر تقاضای ساف برای دسترسی و استفاده از جزایر تنب و ابوموسی و مطرح شدن آن صحت
داشته باشد ٬گمان نمیرود که مقامات ایرانی با این کار موافق باشند ٬به محض اینکه خمینی به قدرت رسید
بین گروه خمینی و ساف به خاطر حمایت ساف در گذشته ”ماه عسلی“ برگزار شد .ولی این دوران خوش
به زودی پایان یافت.
پیشنهاد ساف مبنی بر استفاده از متخصصین ساف به جای متخصصین غربی در حوزههای نفتی ایران
جدی تلقی نشده بود .دولت ایران تقاضای ساف را مبنی بر گسترش ”مراـکز فرهنگی و خبری“ ساف در
خارج از اهواز و خرمشهر نپذیرفت .دولت ایران رابطه با ساف و به خصوص فعالیت آن در داخل خاـک
ایران را نوعی مزاحمت تلقی کرده است .به همین دلیل مقامات ایرانی تصمیم گرفتهاند که از سیاست
حمایت از ساف در مجامع بینالمللی پیروی کرده و در عین حال همکاری مؤثر خود با این سازمان را
محدودنمایند .شاید به خاطر اینکه این تنها روش مؤثر است گروه خمینی از ارائه کمک به شیعیان جنوب
لبنان از طریق ساف خودداری کرده است .خالصه اینکه برخالف گزارش مـطبوعات و اعـالمیههای
عمومی روابط ایران و ساف چندان صمیمانه نیست.
4ـ اظهار نظر :قضاوت پیرامون صحت نقطه نظرات حبیب در مورد رابطهایران وساف را به ناظران
مجربتر در مورد امورایران واـگذارمیکنیم .به نظر ما وی به عنوان یک دیپلمات شیعه عرب که پس از به
وایلی
قدرت رسیدنخمینی درایران اقامت داشته قادر است ٬این موضوع را به خوبی دنبال کند.
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سند شماره )(25

طبقه بندی :خیلی محرمانه
به :وزارت امور خارجه درواشنگتن دی ـ سی با اولویت

تاریخ 9 :مهر  1358ـ  1اـکتبر 1979
از :سفارت آمریکا درتهران
عطف به :مسقط 1737
موضوع :فعالیتهایساف درایران
1ـ تمام متن خیلی محرمانه است.
2ـ سفارت آمریکا درتهران ٬با نحوه توصیف و تشریح روابطساف وایران توسط مقام وزارت خارجه
عمان موافق استایران بدون چون و چرا و با کمال هم دردی ازآرمان فلسطین حمایت میکند .با این
وصف ایران بهساف اجازه دخالت در امور داخلی کشور و به خصوص امورخوزستان را نمیدهد.
3ـ با وجود اعالم محکومیتاسرائیل و حمایت از ”فلسطین“ توسط مقامات دولتایران و نیزخمینی٬
در موردساف حرف چندانی زده نمیشود .شایعاتی از طریق جامعه یهودیتایران به گوش سفارت آمریکا
درتهران رسیده که نشان میدهد کهایران از طریق بانک ملی خود  80میلیون دالر به حسابساف منتقل
خواهد کرد .شایعات آنقدر زیاد است که ما فکر میکنیم مقداری پول به آنها داده شده است.
4ـ بنابه گفته منابع دیپلماتیک موجود درتهران )ژاپنیها و استرالیائیها( دفاترساف در اهواز و خرمشهر
به صورت دائمی به کار نیفتاده و احتمال تعطیل آنها وجود دارد .عالوه بر این٬ساف از سفارت پیشین
اسرائیل درتهران خارج و به ساختمانی دیگر نقل مکان کرده است و ژاپنیها فکر میکنند که آنهاوادار به این
ـکار شدهاند .منبع موجود در سفارت استرالیا گمان نمیکند که از طرفایرانپولی بهساف داده شده باشد.
5ـ سفارت آمریکا در اینجا نشنیده است کهساف خواستار استفاده از جزایر تنب و ابوموسی شده باشد
و یا شواهدی دال بر توافقایران با این تقاضایساف به دست نیاورده است.
لینگن
6ـ گمان نمیکنم کهایران بهساف اجازه استفاده از این جزایر را بدهد.
سند شماره )(26

طبقه بندی :خیلی محرمانه
تاریخ 12 :مهر  1358ـ  4اـکتبر 1979
به :مجمع گردآوری خالصه اطالعات با اولویت
از :وزارت امور خارجه درواشنگتن دی ـ سی
موضوع :خالصه اطالعات  909ـ  11مهر ) 1358پاراـگرافهای 10ـ 1خیلی محرمانه
1ـ جامعهاروپایی و خاورمیانه :ثبات در میان تشنج :علیرغم تمایل شدید جامعهاروپا به تغییر موضع
خود در قبال خاورمیانه  ٬وزیر خارجه ایرلند یعنی اوکندی که به عنوان سخنگوی جامعهاروپا در مجمع
عمومی سازمان ملل به تاریخ  3مهرماه شرکت جسته بود ٬در سخنرانی خود موضع دیرین این جامعه را بار
دیگر بدون تغییر نشان داد .نکات اصلی موضع جامعهاروپایی عبارتنداز :راه حل استوار بر قطعنامه  242و
 338و چهار اصل مطروحه در بیانیه مورخ  8تیرماه  1356گروه  9جامعهاروپایی.
2ـ اوکندی در خطابه خود به سازمان آزادیبخش فلسطین اشاره کرد و گفت که این سازمان نیز باید به
عنوان یکی از طرفین چهارچوب اساسی راه حل مسالمت آمیز را بپذیرد .و باالخص به اورشلیم اشاره
ـکرد و گفت از نظر جامعهاروپایی تضمین دسترسی به تمام اماـکن مقدسه شرط اساسی هر گونه قرارداد ٬باید
باشد.
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3ـ سخنرانی اوکندی نشانگر ضرورت تداوم موضع جامعه اروپا از سال  1352است .لیکن به جای
منعکس ساختن موضع اساسًا تغییر نیافته ٬به عدم توانائی جامعه مذکور در دستیابی به یک توافق همه
جانبه و جسورانه گواهی میدهد .و تمایل رو به افزایش بسیاری از  9عضو گروه اروپایی را در جهت به
رسمیت شناختن ساف پنهان میسازد.
4ـ سالهااست که بر این  9عضو فشار وارد شده تا موضع خود را تغییر دهند .تالشهای اعراب در به
حرکت درآوردن این  9عضو در اجالسیههای ”مذاـکرات اروپایی و عربی“ در بروکسل به سال  1356و در
دمشق به سال  1357به خوبی قابل رؤیت بود.
اصرار اعراب بر به رسمیت شناخته شدن سافتوسط جامعه اروپایی منجر به صدور بـیانیههایی
مشترک در پایان اجالسیههای  1356و  1357گردید که طی آن مواضع جامعه اروپایی و اعراب به طور
جداـگانه اعالم شد.
5ـ در اوائل سال  ٬1358مخالفت جامعه اروپایی با ساف ظاهرًا فرسایش یافته بود .در آن زمان در
ـکمیته گروه کار جامعه اروپایی تغییر موضعها آشکارتر شد .کارمندان این جامعه معتقد بودند که امتناع
رؤسا از تغییر موضع جامعه اروپایی ٬با نپذیرفتن معتدلتر ساف توسط آنها توام خواهد بود و رفته رفته به
حمایت از ساف منجر خواهد شد.
6ـ تبلیغات عرفات سرپرست ساف در اروپا طی تابستان جاری شدت یافته و مسئله را بغرنجتر
ساخته است .مالقات عرفات با کرایسکی و ویلیبرانت در وین ٬سفر وی به اسپانیا و توافق ساف به
بازگشایی دفتر خود در آنکارا ٬هم نشانگر قابلیت پذیرش ساف در اروپا میباشد .کشورهای عضو گروه
 9بیانات عرفات در مادرید را که حل تضاد خاورمیانه را با عرضه نفت مرتبط اعالم کرده بود ٬و نیز بیانیه
معتدلتر یمانی وزیر نفت سعودی را در کپنهاـک یادآور شدهاند.
7ـ به عنوان بخشی از تغییرات رو به انجام ٬در مورد نحوه برخورد با مسئله ساف عدم توافقهای
روزافزونی در میان اعضاء جامعه اروپایی پدید آمده است .گنجانده شدن ساف در سخنرانی اوکندی آن
هم به عنوان یکی از طرفین ٬حاصل مذاـکرات طوالنی ودشوار در میان اعضای جامعه اروپایی بوده است.
8ـ گمان میرود که فرانسویها محرک اصلی به رسمیت شناخته شدن ٬ساف بوده باشند ٬هلندیها که
زمانی سرسختترین مخالف ساف به حساب میآمدند ٬آنقدر موضع خود را تغییر دادهاند که همراه با
انگلیسیها از جمله کسانی به حساب میآیند که میانهروترین مواضع را اتخاذ کردهاند .میگویند آلمانیها و
بلژیکیها ٬با تماس رسمی با ساف مخالف هستند ٬ولی لوکزامبورگ از تأخیر جامعه اروپایی
در پاسخ دادن به خواستهای اعراب نگران شدهاست.
9ـ بنابراین میتوان گفت که پیرامون وضع موجود هنوز تصمیم خاصی اتخاذ نشده است .کشورهای
جامعه اروپایی که ازیک طرف بافشار کشورهای عربی وخطرنفتی واز طرف دیگر بامالحظات داخلی و
تمایل به دور نشدن از آمریکا مواجه هستند ٬در واقع با یک معمای عجیب رو به رو شدهاند.
10ـ به طور مثال ٬درست است که فرانسه در اروپای غربی در رأس کسانی قرار گرفته که خواهان
مصالحه با ساف هستند ٬ولی مقامات فرانسوی ترس از آن دارند که مبادا این عمل پدید آورنده تشنج به
خصوص در میان گروههای بهبودی فرانسه باشد.
نخست وزیر کوسیگا در مردادماه در پارلمان ایتالیا گفت که ایتالیا مدتهااست که ساف را ”به عنوان
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یک نیروی مهم سیاسی به رسمیت شناخته“ و با نمایندگان آن از سال  1353تماس داشته است.
11ـ )طبقه بندی نشده( مطبوعات ساحل غربی :القدس در تاریخ  10مهرماه اظهار داشت که منابع
دیپلماتیک عرب در یافتهاند که سوریه میخواهد تا قبل از پایان سال جاری نیروهای خود را از لبنان
خارج سازد .منابع مذکور میگویند علت این خروج احتمالی نیاز روزافزون به تقویت نیروی نظامی این
ـکشور جهت کنترل ناآرامیهای سیاسی داخلی سوریه است .همان روز الفجر ٬هاآرتز را متهم به حمله به
شهرداران راماهلل و هبرون به خاطر مالقاتشان با مقامات ساف و نیز به خاطر بیانات ضداسرائیلیشان٬
نمود.
12ـ )طبقه بندی نشده( ساف ترکیه :رادیوی داخلی ترکیه اعالم کرده است که عرفات در تاریخ 13
مهرماه و بنابه دعوت شخص اجویت به ترکیه سفر خواهد کرد.
13ـ )طبقه بندی نشده( مطبوعاتی مصر :روزنامههای مصری مطالب خود را بر بیانیه سادات که گفته
بود ٬روابط قطع شده ٬کشورهای عربی با مصرتنها با رعایت شرایط مصری به حالت اول بازخواهد گشت٬
متمرکز کردهاند .سادات اعالم کرد که ابتکار صلح وی به این دلیل پدید آمد تا عدم اتحاد اعراب را از بین
ببرد ٬لیکن اختالفات اعراب ظاهرًا شدیدتر از تضاد اعراب و اسرائـیل است .در گـزارشـهای دیگـر٬
مطبوعات مصر از خطر ایران در قبال ثبات کشورهای خلیج فارس یاد کرده و اظهار داشتند که مصر به
بحرین در قبال فشارهای اعمالی از طرف ایران پیشنهاد کمک داده است.
14ـ اسرائیل وسینا :رادیو اورشلیم در تاریخ  10مهرماه گزارش داد که کابینه اسرائیل نتوانسته است
در مورد طرح بازگرداندن سینا که وزیر دفاع وایزمن و وزیر خارجه دایان در واشنگتن در مورد آن به
توافق رسیده بودند ٬به نتیجهای برسد .منابع دولت اسرائیلگفتند که از این طـرح پـیشنهادی ”انـتقاد
شدیدی“ به عمل آمد و چند وزیر خواستار اصالح این طرح گردیدند.
15ـ )طبقه بندی نشده( اردن ـ آمریکا :روزنامه اردنی الدستور گزارشات خود را بر وخامت اوضاع
روابط آمریکا و اردن متمرکز ساخت و آن را ناشی از عوامل ذیل اعالم نمود:
الف( سیاست کلی خاورمیانه آمریکا و به خصوص قرارداد ـکمپ دیوید.
ب( موضع آمریکا که استوار بر حمایت از اسرائیل است.
ج( ”تخلف“ آمریکا از قرارداد تسلیحات نظامی خود با اردن به خصوص در رابطه با فروش تانکهای
امـ 60و هواپیمای افـ 16و
د( افزایش سوءظن ناشی از ”توطئهـگری“ آمریکا در شبه جزیره عربی و خلیج فارس.
16ـ )خیلی محرمانه( جسی جکسون ـ سادات ـ ساف :سفارت در قاهره و دیگر منابع گزارش دادهاند
ـکه سادات طی مالقات دوم خود در مهرماه به کشیش جسی جکسون گفته است که اـگر سرپرست ساف به
روند صلح بپیوندد ٬وی آماده است که او را ”مانند برادری در آغوش بگیرد “.همچنین سادات اظهار
داشت که ساف از نظر وی تنها نماینده رسمی مردم فلسطین است .در یک کنفرانس مطبوعاتی دیگر٬
جکسون گفت که سادات از وی خواسته است که پیامی از طرف وی برای عرفات ببرد ٬تا ساف عملیات
نظامی خود را علیه اسرائیل متوقف سازد.
17ـ )طبقه بندی نشده(فلسطینیها  /اردن  /آمریکا :بنابه گزارش آژانس خبری قطر ٬العال ناجی ٬مرد
شماره  2جبهه خلق آزادیبخش فلسطین ـ فرماندهی کل از اردن خواسته است که روابط دیپلماتیک و
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اقتصادی خود را با آمریکا قطع نماید.
18ـ)خیلی محرمانه( ساف ـ مجمع عمومی سازمان ملل:نماینده بنگالدش در مجمع عمومی سازمان
ملل به سفارت آمریکا در داـکا اطالع داد که نماینده ساف به وی گفته است که ساف معتقد است فعالیتهای
جسی جکسون و دیگر رهبران سیاهپوست طرز تفکر آمریکا را در قبال ساف دستخوش تغییر میسازد .به
همین علت ساف در نظر دارد .کاری کند که در مهرماه سازمان ملل قطعنامهای را تصویب ننماید ٬و در
عوض ناظر رویدادهای آتی در طرز تفکر آمریکا باشد.
19ـ )خیلی محرمانه( لبنان ”در نبرد  10مهرماه درمنطقه کوره که ظاهرًا بین فاالنژها و حامیان رئیس
جمهور پیشین یعنی فرنجیه در گرفته بود ٬پنج تن کشته شدند .شبه نظامیان فاالنژ در تاریخ  10مهرماه در
نبرددیگری در یکی از حومههای بیروت با اعضای یک گروه ملی نیز درگیر شده بودند .در این نبرد نیز دو
نفر کشته و سه نفر زخمی شده بودند .در تاریخ  10مهرماه نبرد دیگری بین سازمان فتح و سازمان شیعی
امل در گرفته بود و تعدادی از افراد طرفین کشته شدند.
20ـ )طبقه بندی نشده( اجالس لیبیائی و عربستان سعودی :در بیانیه صادره در پایان سفر شاه خالد به
لیبی ٬عربستان سعودی و لیبی عدم پذیرش قرارداد ـکمپ دیوید ”و حمایت“خود را از ساف بار دیگر مورد
تأیید قرار دادند .در این بیانیه گفته شده است که خالد و قذافی اجرای قطعنامههای مصوبه در اجالس
عربی اسفندماه را که خواستار تحریم اقتصادی ٬مالی ٬و دیپلماتیک مصر شده مورد تجدید نظر و بررسی
قرار دادهاند.
21ـ )خیلی محرمانه( مواضع عراق در مصاحبه مطبوعاتی مورخ  11مهرماه؛ رویتر به نقل از وزیر
خارجه عراق حمادی گزارش داد که کشورهای عربی تولید کننده نفت در قـبال کشـورهایی کـه بـا
تقاضاهای سیاسی آنها مخالفت میورزند دست به یک رشته اقدامات تحریم آمیز خواهند زد ٬بنابه
ـگزارش رادیو بغداد ٬حمادی در همین مصاحبه گفته است ٬که عراق در صورت تداوم تورم در کنفرانس آتی
اوپک از افزایش قیمتهای نفتی حمایت خواهد کرد .رادیو بغداد همچنین گزارش داد که بغداد به هیچ وجه
ـکریستوفر
با طرح عمان برای امنیت تنگه هرمز موافق نیست.
سند شماره )(27

طبقه بندی :سری
تاریخ 18 :مهر  1358ـ  10اـکتبر 1979
از :وزارت امور خارجه در واشنگتن دی .سی به :مجمع گردآوری خالصه اطالعات ٬با اولویت
موضوع :خالصه اطالعات  913ـ  18مهر  1358پاراـگرافهای 6ـ 1سری است(
1ـ عرفات :بیدی که با هر بادی به لرزه در میآید :اعالمیه مورخ  13مهرماه عرفات مبنی بر اینکه
ساف آتش بس را درجنوب لبنان رعایت خواهد کرد٬اصوًال نشانگر سیاست کلی آغاز شده توسط اوست
عرفات ظاهرًا تصمیم گرفته است که تالشهای خود را در جبهه دیپلماتیک متمرکز سازد و نه جبهه نظامی٬
لیکن ٬برای حفظ اعتبار انقالبی خود و فتح مسؤلیت عملیات انجام شده از ساحل غربی را به عهده گرفته
است.
2ـ معذالک ٬این اعالمیه حائز اهمیت چشمگیری نیست .تا همین اواخر ٬عرفات از جنوب لبنان برای
حمالت خود علیه اسرائیل استفاده میکرد .حمله خونین علیه اتوبوس اسرائیلی در بهمنماه  1357از
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جنوب لبنان آغاز شده بود فتح در چند جنگ با شبه نظامیان حداد و نیروهای اسرائیلی از توپخانه و
خمپارهانداز استفاده کرده است.
3ـ سؤال این است که آیا عرفات درداخل نهضتی که به روشهای دیپلماتیک وی اعتمادی ندارد و میل
دارد با ایجاد اشتیاق انقالبی در جهان عرب فلسطین را ”بازپس گیرد“ ٬میانهروی را به گروههای تندرو
فلسطین تحمیل خواهد کرد .عالوه بر این عرفات اعالم داشته است که رعایت آتشبس از طرف ساف
مشروط به رعایت آتشبس از طرف اسرائیل است .انفجار بمبی در اسرائیل که منجر به کشته شـدن
غیرنظامیان گردد ٬میتواند دور جدیدی از خشونت را در جنوب پدید آورد.
4ـ به عرفات فشار بسیاری وارد میشود تا به ارتش لبنان اجازه دهد که نظامیان بیشتری در جنوب
مستقر سازد .دولت سرکیس مایل است حضور یکی ازگردانهای خود را در منطقه نیروهای میانجیگر
سازمان ملل گسترش داده و یک گردان دیگر را در منطقه طایر و احتماًال نبطیه و آرنون مستقر سازد .با
وجود سوءظن فداییان نسبت به ارتش لبنان و عدم تمایل آنها به از دست دادن کنترل منطقه مستقل
عملیاتیشان عرفات تا حدودی به کاربرد این نیروهای لبنانی رضایت خواهد داد .عواملی که عرفات را
وادار به این مصالحه خواهد کرد عبارتند از:
الف( دیدارهای اخیر رهبران حقوق مدنی سیاهپوستان.
ب( تمایل عرفات به بهرهبرداری از فرصت قبل از آنکه انتخابات آمریکا به رسمیت شناخته شدن
ساف را در اروپای غربی گسترش دهد.
ج( تقاضای وزیر خارجه پطروس در مجمع عمومی سازمان ملل در جهت خودداری و خویشتنداری
ساف.
د( تعهد عرفات در تاریخ  15خرداد مبنی بر اینکه نیروهای ساف از مراـکز پرجمعیت جنوب لبنان
خارج خواهند شد.
ه( نگرانی شیعیان از اینکه چرا آنها باید خسارات ناشی از عزم راسخ ساف برای ضربه زدن به اسرائیل
از خاـک لبنان را به جان خریدار شوند.
5ـ در چند هفته گذشته عرفات با رئیس جمهور سرکیس ٬نخست وزیر الحوث ٬کمال اسد سخنگو و
ویکران در مورد ایجاد اثبات در جنوب لبنان مالقات و گفتگوهایی داشته است .گرچه این مـالقاتها
هیچگونه بیانیه رسمی را به دنبال نداشته ٬ولی در سرتاسر کشور همه توقع دارند .که قدرت دولت مرکزی تا
حدودی افزایش یابد .این توقعها نیز با تردیدهای مربوط به شکل ابتکار آمریکایی در قبال لبنان ٬شدت
مییابد.
6ـ بااین وصف چنین به نظر میرسد که حتی اـگر نظامیان ارتش لبنان وارد پادگانهای طایر شده و اـکثر
فداییان نیز از آنجا خارج شوند ٬چریکها باز هم کنترل اوضاع جنوب را در اختیارخواهند داشت آنها قادر
به این کار هستند چون درداخل و در اطراف اردوگاههای پناهندگان در طایر مستقر بوده و نظامیان ارتش
لبنان نیز اـگر به جنوب بروند نخواهند خواست با درگیر شدن با آنها خود را به مخاطره بیندازند.
7ـ )طبقه بندی نشده( حزب جدید اسرائیلی :خبرگزاری رویتر در تاریخ  16مهرماه گزارش داد که
یک حزب سیاسی مافوق ناسیونالیستی اسرائیلی جدیدًا تشکیل شده که میتواند به راحتی به داخل هیئت
حاـکمه لیکود و شریک مؤتلفه آن یعنی حزب ملی مذهبی رخنه کند ٬حدود  3000نفر در اجالس افتتاحیه
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تولد دوباره حزب شرکت جستند .تعدادی از اعضای کنست چون گوالـکوهن و موشهشامیر که از لیکود
خارج شدهاند در این اجالسیه سخنرانی کردند .حزب تهیا خواستار اجراء حقوق و قوانین یهودیت ”در
تمام جنبههای فلسطین توراتی و نیز ساحل غربی و نوار غزه شدهاند .انتظار میرود که گوش امنییوم نیز به
این حزب جدید بپیوندد.
8ـ )طبقه بندی نشده( سرباز گمشده اسرائیلی :یکی از سخنگویان ارتش اسرائیل در تاریخ  15مهرماه
ـگزارش داد که جسد یکی از سربازان گمشده اسرائیلی که در گورستان مسلمین در نوار غزه دفن شده بود
ـکشف گردیده است .یک گروه کماندویی فلسطین اعالم کرده بود که این سرباز را در”سرزمینهای اشغالی“
قبل از فوت وی به اسارت گرفته بود.
9ـ )طبقه بندی نشده( مطبوعات اسرائیلی :مطبوعات مورخ  15و  16مهرماه پیرامون تصمیم ”یک
جانبه“ کابینه برای مطلع ساختن آمریکا از اینکه اسرائیل آخرین مرحله خروج از صحرای سینا را در
غیاب یک نیروی نظامی به مرحله اجرا درنخواهد آورد ٬گزارشات خود را متمرکز ساختند .به دنبال
تشکیل جلسه کابینه در تاریخ  15مهرماه ٬تلویزیون اسرائیل گزارش داد که اسرائیل از آمریکا خواهد
خواست که در تضاد بین اسرائیل و مصر بر سر قیمت نفت مصر نقش داور را ایفاء نماید.
هآرتز نیز در یکی از مقاالت خود به نقل از چند مقام برجسته آمریکا گزارش داده که برخورد با
مشکالت خاورمیانه با منزوی ساختن ساف کاری بس دشوار است و آمریکا در نظر دارد با ابتکار
جدیدی در مورد جنوب لبنان پای ساف را نیز به میان بکشد.
10ـ )خیلی محرمانه( نقطه نظرهای دایان در مورد سینا ٬سفارت آمریکا در تلآویو گزارش داد که
دایان در کنفرانس مطبوعاتی  16مهرماه گفته است که کابینه اسرائیل طرح نظارت بر صحرای سینا را
”محتاطانه“پذیرفته و متقاضی هیچگونه تغییری نشده است .وی افزود که اسرائیل از آمریکا میخواهد که
چند نکته مربوط به قرارداد را ”تصریح“ نماید.
11ـ )طبقه بندی نشده( ـکویت قیمت نفت خود را باال میبرد :آسوشیتدپرس و رویتر در تاریخ 16
مهرماه گزارش دادند که ـکویت قیمت نفت خود را  10درصد افزایش داده است ٬که این افزایش از تاریخ 10
مهرماه مؤثر خواهد بود .قیمت جدید  21/34دالری ـکویت هنوز هم کمتر از قیمت  23/50دالری تعیین
شده توسط اوپک در کنفرانس ژنو در چهارماه گذشته است.
12ـ )طبقه بندی نشده( کانادا ـ اورشلیم :نخست وزیر جـوکالرک در تـاریخ  17مـهرماه عـلنًا
”مشروعیت شکوائیههای فلسطینیها“ را به رسمیت شناخت لیکن اعالم کرد که کانادا زمانی با ساف کنار
خواهد آمد که این سازمان اسرائیل را به رسمیت بشناسد .در همان مصاحبه کالرک در مقام اعتراف گفت
ـکه وی عکسالعمل اعراب را درقبال انتقال سفارت کانادا ازتلآویو به اورشلیم و نیزمشکالت ناشی از آن
را که در رابطه با تجارت کانادا در خاورمیانه به وجود میآمد درست تخمین نزده بود.
13ـ )طبقه بندی نشده( ساحل غربی ـ ساف :بنابه گزارش رویتر ٬فهد قواسمه شهردار هبرون گفته
است که گمان نمیکند ٬ساف نصایح کشیش جسی جکسون را در رابطه با اتخاذ روش فاقد خشونت در
قبال مسئله فلسطین را بپذیرد .طبق پیشبینی قواسمه ٬تا زمانی که اهداف فلسطینی تحقق نیافته تروریسم
علیه اسرائیل ادامه خواهد یافت.
14ـ )طبقه بندی نشده( اسرائیل ـانتخابات ساحل غربی :در تاریخ  17مهر آسوشیتدپرس به نقل از
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هاآرتز گزارش داد که دولت اسرائیل انتخابات شهرداریها در فروردین  1359مربوط به مناطق اشغالی
ساحل غربی را لغو خواهد کرد .بنابه اظهار هاآرتز کاندیداهای تحتالحمایه ساف از هـماـکـنون بـه
سازماندهی برای انتخابات فروردین ماه پرداختهاند ٬تا سمتهای بیشتری را اشـغال نـمایند .مـقامات
اسرائیل معتقدند که پیروزیهای بیشتر انتخاباتی کاندیداهای تحتالحمایه ساف )ـکه در سال  1354در اـکثر
مبارزات انتخاباتی پیروز شده بودند( .یافتن رهبران میانه روی ساحل غربی را که بتوانند در مذاـکرات
خود مختاری شرکت جویند دشوار خواهد ساخت .پس از درج گزارش هاآرتز یکی از سـخنگویان
حکومت نظامی در ساحل غربی گفت که در مورد لغو انتخابات هنوز تصمیمی اتخاذ نشده است.
15ـ )طبقه بندی نشده( انفجار در نزدیکی هبرون :در تاریخ  17مهرماه بمبی در هبرون منفجر و منجر
به کشته شدن دو جوان عربی شد ٬که سعی داشتند آن را در نزدیکی مقبره یکی از روحانیون اعظم کار
بگذارند.
16ـ )طبقه بندی نشده( آدم ربایی فاالنژها :خبرگزاریها گزارش دادند که در تـاریخ  16مـهرماه
فاالنژهای ـ مسیحی  50تن از غیرنظامی شمال شرقی لبنان را ربودهاند .بنابه گزارش آسوشیتدپرس15 ٬
تن از آنان آزاد شدهاند ٬لیکن  30تن از آنان که اـکثرشان از جمله حامیان سلیمان فرنجیه رئیس جمهور
ونس
پیشین هستند ٬هنوز در اسارت به سر میبرند.
سند شماره )(28

طبقه بندی :خیلی محرمانه
تاریخ 22 :مهر  1358ـ  14اـکتبر 1979
به :وزارت امور خارجه در واشنگتن دی ـ سی با اولویت
از :سفارت آمریکا در تهران
عطف به :تهران ) 10513ـکتبی(
موضوع :ساف در ایران
1ـ )تمام متن خیلی محرمانه است(.
2ـ وزیر خارجه یزدی در کنفرانس مطبوعاتی مورخ  18مهرماه رسمًا اعالم کرد که دولت ایران به
ساف اجازه نمیدهد که در دفاتر خود در اهواز و خوزستان عمل کند.
3ـ یزدی گفت ”ما چنین نتیجه گرفتیم که وجود دفتر ساف در اهواز نه به نفع ما و نه به نفع ساف است٬
چون وضع کشور این گونه ایجاب میکند .ما این موضوع را مورد تبادل نظر قراردادیم و آنهاتصمیم گرفتند
ـکه دفتر خود را در آنجا تعطیل نمایند“.
4ـ ورود نماینده ساف به تهران در تاریخ  20مهرماه توجه مطبوعات را احتماًال جلب کرده و موجب
پیدایش مطالبی در مورد ساف شده است .هیئت چهارنفره به سرپرستی خلیل وزیر )معروف به ابوجهاد(
بنابه گزارش مطبوعات وارد تهران گردید تا در مورد همکاری صمیمانهتر و مثمرثمرتر میان ایران و ساف
تبادل نظر نماید .این هیئت با وزیر خارجه یزدی در فرودگاه مالقات کرد و بنابه گزارش قرار است در طول
این سفر با خمینی ٬یزدی و چمران وزیر دفاع مالقاتهایی داشته باشد.
5ـ همان روز ٬فرمانده سپاه پاسداران یعنی ابوشریف که در گروه امل فلسطین آموزش نظامی دیده
است در یک مصاحبه مطبوعاتی نارضایتی خود را از سیاست خارجی ایران در قبال ساف اعالم کرد.بنابه
ـگزارش شریف گفته است ”تا آنجا که به انقالب فلسطین مربوط است سیاست خارجی ایران بنابه دالیل
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شناخته شده برای پیروان این سیاست ٬انقالبی یا تأثیر گذار نبوده است .وی گفت نکات خاصی وجوددارد
ـکه بنابه دالیل تاـکتیکی نمیتوان آنها را فاش ساخت.
 6ـ در بیانیه مطبوعاتی دیگری به تاریخ  18مهرماه مجاهدین نیز حمایت خود را از ساف اعالم نموده
و از خمینی خواستهاند که از نظر مالی به ساف کمک نماید.
7ـ اظهار نظر :سفارت معتقد است که سفیر اخیر ساف به ایران تغییری در سیاست اساسی ایران پدید
لینگن
نخواهد آورد ٬لیکن ما رویدادها را دقیقًا تحت نظر خواهیم داشت.
سند شماره )(29

طبقه بندی :خیلی محرمانه
به :وزارت امور خارجه در واشنگتن دی ـ سی

تاریخ 24 :مهر  1358ـ  16اـکتبر 1979
از :سفارت آمریکا در تهران
عطف به :تهران 10924
موضوع :ساف در ایران
1ـ )تمام متن خیلی محرمانه است.
2ـ هفتگی نامه انگلیسی زبان ”اـکسکلوسیو“ مورخ  21مهر در مقالهای اظهار داشت که بخشی از سفر
معاون نخستوزیر یعنی طباطبائی به لبنان سبب انعقاد قراردادی شد که براساس آن رهبران فلسطینی به
پاسداران انقالبی ایران در زمینه نبردهای چریکی کوهستانی ٬آموزش خواهند داد .در این مقاله گفته شده
است که طباطبائی از مستشاران نظامی برای دیدار از ایران دعوت کرده است.
3ـ نشریه ”اـکسکلوسیو“ در ادامه میگوید که دولت سوریه به طباطبائی اطـمینان داده است کـه
”صاعقه“ یعنی گروه تندرو فلسطینی در ناآرامیهای خوزستان دخالت نداشته و عالوه بر این سوریه قول
داده است که برای جلوگیری از مداخله این گروه در منطقه با جورج حبش وارد مذاـکره خواهد شد.
4ـ اـگر مخاطبها بتوانند اطالعات بیشتری در این زمینه ارسال دارند موجبات امتنان سفارت فراهم
لینگن
خواهد شد.
سند شماره )(30

طبقه بندی :خیلی محرمانه
به :سفارت آمریکا در لندن با اولویت

تاریخ 28 :مهر  1358ـ  20اـکتبر 1979
از :وزارت امور خارجه در واشنگتن دی ـ سی
رونوشت :سفارت آمریکا در تهران بیروت
موضوع :مالقات ساندرز با سفیر انگلستان :گفتگو در مورد لبنان و ایران
1ـ )تمام متن خیلی محرمانه است(
2ـ هندرسن سفیر انگلستان با ساندرز معاون وزیر خارجه در امور خاور نزدیک در تاریخ  23مهرماه
مالقات نمود تا در مورد اوضاع لبنان به گفتگوبپردازد .وی عالوه بر این در موردایران و شبه جزیره عربی
نیز تبادل نظر نمود.
3ـ هندرسن با این سؤال که آیا هدف از تالش لبنان ٬خارج کردن سوریهااست یا درگیر ساختن
فلسطینیها در مذاـکره به طورغیرمستقیم آغاز سخن کرد .ساندرز در پاسخ گفت این اهداف ممکن است در
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دراز مدت در مد نظر باشد ٬لیکن هدف اصلی ما ایجاد صلح در لبنان به خاطر خود آن است .میزان
خشونت ماههای اخیر در آنجا طاقت فرسا شده و امکان گسترش تضاد را افزایش داده است.
4ـ در پاسخ به سؤال مربوط به نحوه اجرا ٬ساندرز گفت ما هنوز در مرحله تصمیمگیری هستیم .در
چند روز آینده تصمیم مربوط به نحوه شروع کار اتخاذ خواهد شد .سفیر دین نیز اـکنون که به بیروت باز
ـگشته ممکن است .از نحوه اجرا با خبر بوده و به ارزیابی اوضاع مشغول شود .مهمترین حرکت ٬هم
آهنگسازی دولت لبنان و سازمان ملل میباشد تا آمریکا نیز بتواند به عنوان ”نیروی محرک“ عمل کند.
همه چیز بستگی به رهنمودها و ارشادهای دولت لبنان دارد .در رابطه با زمان مناسب ٬سفیر دین دراواخر
هفته جاری با رئیس جمهور سرکیس مالقات خواهد کرد تا پیرامون نکات مهم تفحص به عمل آید .در
هفته آینده نیز ٬سفیر حبیب به منطقه )بیروت ٬دمشق ٬تلآویو ٬و احتماًال ریاض( سفر خواهد کرد تا با
لبنانیها و اسد گفتگو نماید .ساندرز خواستار محرمانه ماندن سفرحبیب شد.
5ـ هندرسن سؤال کرد که در چه موقع و چگونه به طرز تفکرفلسطینیهاپیخواهیم برد .ساندرز گفت
ما در حال حاضر با اعراب میانهروی که بافلسطینیها رابطه دارند ٬تماس برقرارکردهایم.میدانیم که ساف
در پی آن است تا با استفاده از فرصت موجود از اختیارات بهتر سیاسی خود استفاده کند .ساندرز یادآور
شد که با قضاوت پیرامون عکسالعملهای اولیه٬میتوان گفت که اـکثر دولتهای عربی به این نتیجه رسیدهاند
ـکه موقع مناسب برای به عمل آوردن اقدامی در مورد لبنان فرا رسیده است ٬هیچ یک از آنها با اهداف ما
مخالف نیستند.
6ـ هندرسن خواستار افشاء جزئیات بیشتر شد .ساندرز گفت ما در نظر داریم پیرامون جزئیات با
دولت لبنان ٬سازمان ملل و دیگر طرفین دولت صحبت کنیم .سفیر سعودی در بیروت میتواند یکی از این
طرفین باشد .طرز تفکر کنونی ما این است که در نهایت به پنج ”شاخه“ قراردادی دست پیدا کنیم:
الف( توافق دو جانبه در میان طرفین موجود در جنوب از جمله اسرائیلیها با این امر که از حمله به
یکدیگر دست بردارند .اسرائیلیها نیز باید عملیات حداد را محدود سازند .مهمترین عنصر موجود در این
روش این توافق خواهد بود که نیروهای میانجیگری سازمان ملل اصلیترین عامل اجرائی به حساب آیند
و در صورت شیوع و یا آغاز تضاد ابتدا باید در جریان گذاشته شوند.
ب( تخلیه طایر توسط ساف ٬و بازگشت غیرنظامیان به موطنهای قبلی خود در جنوب
ج( خروج نیروهایی چون نیروهای حداد ٬ساف و چپگرایان لبنان از منطقه نـیروهای مـیانجیگر
سازمان ملل.
د( خروج محدود نظامیان سوریه ٬به خصوص از محدوده بیروت .این امر سبب افزایش قدرت و
اختیارات دولت سرکیس شده و هنگام سفرمان به اسرائیل مفید واقع خواهد شد.
ه ( تخفیف امکان زد و خورد بین نیروهای اسرائیلی و سوری ٬به طور مثال ٬ماامیدواریم که ماهیت
شناسایی هوایی اسرائیل را تغییر دهیم .این امر متضمن قراردادهای بیقید و شرط به جای قراردادهای
رسمی میباشد.
7ـ هندرسن در مورد ایران به ارائه نظر دولت متبوع خود پرداخت و گفت اوضاع آنجا صریحًا ناآرام
است ٬ولی معلوم نیست که آیا کسی میتواند خمینی را به سقوط بکشاند یا خیر .ساندرز نیز گفت که با
عقیده وی موافق است ٬ولی ما در این مورد نقشی نداریم .روحیه انقالبی ایرانی ما را به خاطر بیست سال
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حمایت از شاه مخفی کارانی غیرقابل قبول قلمداد میکند .ایرانیها گذشته را از بین میبرند ٬ولی ما باید
اساس آینده را پیریزی کنیم .ولی باید چنداقدام مختلف صورت گیرد تا کمونیستها نتوانند به نحو مؤثری
وارد صحنه شوند .در پاسخ به سؤال هندرسن مبنی بر اینکه آیا به نظر او پس از سرکوب کردها روحیه
ارتش باال رفته است یا نه ٬ساندرز گفت به علت بینظمی کلی این موضوع قابل نتیجهـگیری نیست.
8ـ هندرسن سؤال کرد که آیا به نظر ساندرز نظر عمومی آمریکا در آینده نزدیک متمایل به اعراب
خواهد شد یا متمایل به اسرائیل .ساندرز گفت به نظر عموم آمریکاییان شرکتهای نفتی و دولت آمریکا
مسؤل افزایش قیمتها هستند ٬نه اعراب .وی گفت .تغییر طرز تفکر سیاهان و یهودیان متمایل به بهبود
روابط شده است .ساف نیز ظاهرًا این نتیجه رسیده است که با روشهای دیپلماتیک بهتر از نظامیگری
میتواند پیام خود را به جهانیان برساند ٬ولی نمیدانیم که سرانجام چه خواهد کرد.
9ـ هندرسن در مورد ”نیروی واـکنش سریع“ مذکور در گزارشات مطبوعاتی سؤال کرد .وی گفت فکر
میکند که منظور حضور ”در افق“ باشد تا تشکیل نیرویی که قادر به مداخله عظیم باشد چون مداخله
زمینی مشروط بر همکاری دشوار کشورهای منطقه و پایگاههای مستقر در آن میباشد .ساندرز گفت به
دنبال مطالعات شدید انجام شده در تابستان گذشته ٬ما به این نتیجه رسیدیم که حضور خود را در افق حفظ
ـکنیم .این امر موجب افزایش تعداد ناوها ٬و نیز توانائی تهاجمی ما میباشد .ارسال هواپیماهای افـ 15به
عربستان سعودی در جنگ یمن مقدمهای بر این کار بوده است .در پاسخ به سؤاالت دیگر هندرسن٬
ساندرز گفت این امر افزایش توانایی حمل و نقل ما را در درازمدت ضروری میسازد .وی افزود ما در
حال بهبود وضع خود در زمینه کاربرد سریع نیروها هستیم ولی هیچگونه ”واحد تهاجمی“ در رابطه با
خاور میانه تشکیل نشده است .گزارش اخیر مندرج در مطبوعات اسرائیل مـبنی بـر ایـنکه آمـریکا
واحدهایی را در اسرائیل مستقر کرده تا در خلیج به کار برده شوند ٬کذب محض میباشد.
ـکریستوفر

سند شماره )(31

طبقه بندی :خیلی محرمانه
تاریخ 1 :آبان  1358ـ  23اـکتبر 79
از :سفارت آمریکا در تهران
به :وزارت امور خارجه در واشنگتن دی ـ سی ـ سفارت آمریکا در بیروت تل آویو
موضوع :نظریات یزدی در مورد لبنان و فلسطینیها
1ـ )تمام متن خیلی محرمانه است(
2ـ طی مالقات کاردار و مقام وزارتخانه با وزیر امور خارجه نیروی ما به طور مختصر به تالشهای
آمریکا در جهت ایجاد ثبات در لبنان اشاره کردیم .یزدی گفت که اوضاع شمال لبنان برای شیعیانی که در
نظر دارند علیه اسرائیلیها و مسیحیان به فلسطینیها بپیوندند غیرقابل تحمل شده است .آمریکا باید برای
توقف حمالت اسرائیل به این دولت فشار آورد.
3ـ ما پاسخ دادیم که آمریکا سعی دارد اسرائیل را از این کار بازدارد ٬لیکن تغییر روش اسرائیل توقف
حمالت تروریستهای فلسطینی را ایجاب میکند .به نظر ما ٬انقالب ایران که تمام مردم را به صـورت
مسالمتآمیز به نشان دادن اراده سیاسی واداشت باید نمونه و سرمشق برای فلسطینیها باشد .یزدی گفت
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ـکه ایرانیها به همین منظور با ساف همکاری میکردهاند.
ایرانیها از ساف میخواستند که از وحدت اسالمی بیشتری در رسیدن به آرمانهای خود استفاده کند.
اـگر ساف به روش غیرمذهبی خود ادامه دهد.پیروزی تضمین نخواهد شد .اـگر ساف یک دولت فلسطینی
ـکامًال مادیگرا به وجود آورد ٬فلسطینیهای مارکسیست و تندرو سریعًا قدرت را به دست خواهند گرفت.
یزدی ظاهرًا فکر میکند که ایرانیها برفلسطینیها تا حدودی تأثیرگذاشتهاند .وی با صراحت گفت که ایران
خود را در قبال آرمان فلسطین متعهدمیداند” :ما به آنها کمک کردهایم و در آینده نیز آنها را یاری خواهیم
لینگن
داد“.
سند شماره )(32

طبقه بندی :سری
تاریخ 5 :آبان  1358ـ  27اـکتبر 1979
به :وزارت امور خارجه در واشنگتن دی ـ سی
از :سفارت آمریکا در دوحه
عطف به :الف ـ منامه  ٬ 2118ب ـ دوحه 1213
رونوشت :سفارت آمریکا در تهران
موضوع :نگرانی وزرای خارجه کشورهای خلیج در مورد رابطه ساف با دولت ایران
1ـ )تمام متن سری است(.
2ـ سفیر آلمان غربی ٬هلنر در مورد گفتگوی اخیر خود با وزیر کشور قطر در امور خارجی یعنی شیخ
احمد بن سیف الثانی با من صحبت کرد ٬که گویا شیخ احمد با وی در مورد تبادل نظر اجالس وزیران
خارجه کشورهای خلیج در طائف در تاریخ  24مهرماه در رابطه با نگرانی آنها از رابطه دولت ایران و ساف
ـکه احتماًال منجر به فرسایش نفوذ آنها در ساف خواهد شد ٬سخن گفته بود.وابستگی مالی شدید ساف به
ـکشورهای عربی صادرکننده نفت سبب پیدایش میانهروی بیشتری در ساف شده که در غیر آن صورت
امکانپذیر نبود .اما رژیم جدید اسالمی تهران از منابع مالی سرشاری برخوردار بود و نیز برای اورشلیم در
جهان اسالم اهمیت بسیاری قائل است .این امر سبب اعمال نفوذ تهران بر فلسطینیها میشود که بنابه گفته
سفیر آلمان غربی ٬مواضع بسیار حساسی را در کشورهای خلیج اشغال کردهاند .هلنر گفت علت این
ـگفتگو این بود که شیخ احمد بن سیف از جامعه اقتصادی اروپا خواستار به رسمیت شناختن دیپلماتیک
ساف شده بود .منطق و استدالل شیخ در به رسمیت شناختن ساف توسط جامعه اقتصادی اروپا این است
ـکه این امر سبب اجتناب ساف از خشونت و پناه بردن آن به دیپلماسی دریافتن راه حلی مناسب برای
مسئله فلسطین خواهد شد.
3ـ همانگونه که در گزارشات پیشین اشاره شد ٬جمعیت فلسطینی نیرومند  20/000نفره قطر بسیار
مرفه و دارای موقعیتهای استراتژیک میباشند .فلسطینیهای اینجا طبقه باالی متوسط و عناصرروشنفکر
این جامعه عجیب را تشکیل میدهند .اـکثر آنها نیز از حمایت اقتصادی و سیاسی آرمان فلسطینیها توسط
دولت قطر راضی هستند .بنابراین نگرانی قطر و دیگر کشورهای خلیج از ایران اسالمی و اینکه احتماًال
ـکمک ارائه شونده از سوی ایران بیش از کمک سایر اعراب خواهد بود ٬بیمورد میباشد.
ـکیلگور
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سند شماره )(33

تاریخ 5 :آبان 1358ـ27اـکتبر79
از :وزارت امور خارجه در واشنگتن دی ـ سی
رونوشت :سفارت آمریکا در تهران
موضوع :عطیبه مذاـکره جامعه اقتصادی اروپا و کشورهای خلیج را به مسئله ساف ربط میدهد
خواهشمند است در اولین فرصت با عطیبه تماس گرفته و در مورد بیانات مطبوعاتی وی در مورد
ارتباط حقوق فلسطینیها در تشکیل یک دولت مستقل در ساحل غربی و نوار غزه و مباحثات نـفتی
ـکشورهای خلیج با جامعه اقتصادی اروپا شرح و توضیح بخواهید .در تشریح موضع آمریکا برای او از
تلگرام مرجع وزارتخانه استفاده کنید و مخالفت آمریکا را با گنجانیدن هرگونه مسائل سیاسی در مذاـکرات
ـکریستوفر
انرژی اعالم نمایید.
سند شماره )(34

طبقه بندی :خیلی محرمانه
به :سفارت آمریکا در ابوظبی با اولویت

طبقه بندی :خیلی محرمانه
تاریخ 8 :آبان  1358ـ  30اـکتبر 1979
به :وزارت امور خارجه واشنگتن دی ـ سی با اولویت
از :دفتر حفاظت منافع آمریکا در بغداد
موضوع :عرفات به عراق سفر میکند
1ـ )طبقه بندی نشده( سرپرست ساف یاسر عرفات در تاریخ  5تا  7آبان همراه با عبدالرحیم عمر دبیر
ـکل جبهه آزادیبخش عربی و سرپرست روابط خارجی فتح یعنی محمد ابومیزر از بغداد دیدار به عمل
آورد ٬معاون نخست وزیر و سرپرست فرماندهی کل و نبرد مسلحانه فلسطینی یعنی نعیم حداد میزبان
رسمی عرفات و تنها عراقی بود که در مالقات چهار ساعت و نیمه عرفات با صدام حسین شرکت داشت.
2ـ )خیلی محرمانه( عرفات در آبان  1357برای شرکت در اجالسیه بغداد و در اسفندماه نیز برای
شرکت در این اجالسیه در سطح وزراء به عراق رفته بود .ولی پس از سالها این اولین سفری است که به
منظور انجام امور دو جانبه صورت گرفته است .برخالف سفرهای گذشته ٬این بار برای اولین بار به جای
فلسطینیهای ”رام شده عراقی“  ٬نماینده جبهه آزادیبخش عرب به عنوان عضو هیئت نمایندگی ساف
شرکت جسته بود .با گذاشتن مسؤلیت میزبانی به عهده حداد ٬دولت عراق از پذیرش عرفات به عنوان
رئیس یک دولت خودداری ورزیده است که به هیچوجه از دید وی )عرفات ـ م( پنهان نخواهد ماند.
3ـ )خیلی محرمانه( گرچه اطالعات چندانی در مورد مالقات صدام و عرفات تراوش نکرده ٬ولی
مدت غیرعادی آن توجه بسیاری را به خود جلب کرده است .بیانیههای عمومی بر ”هماهنگی“ تدارک
اجالسیه عربی درست مانند بیانیههای صادره در هنگام سفر شاه حسین تأـکید داشتند .یکی از موارد
مهمی که باید در مورد آن به تفاهم دست یافته شود ٬اختالف سوریه و عراق است که مشکالتی را برای
عراق )و حتی اردن( در رابطه با منزوی شدن آنها از اجالس طائف در تاریخ  24مهرماه پدید آورده است.
4ـ )خیلی محرمانه( با مقایسه گزارشات صدای فلسطین و خبرگزاری عـراق در مـورد مـصاحبه
تلویزیونی عرفات متوجه میشویم که لبنان یکی ازموضوعات مهم بحث و تبادل نظر را تشکیل میداده
است .عراق هنوز هم موضع محدود خود را در مورد برنامه کاراجالسیه عربی )مرجع ج( مورد تأـکید قرار
میدهد ٬اما مروری بر مطالب صدای فلسطین نشان میدهد که عرفات نیز در این زمینه شدیدًا با عراق
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مخالفت میورزد.
5ـ )خیلی محرمانه( نگرانی قابل مالحظه دیگر عراق گرایش کند و غیر قابل قبول عـرفات ٬بـه
میانهروی موجود در ابتکار اروپایی است .به همین دلیل بسیاری از همکاران دیپلماتیک ما معتقدند که به
طور حتم به عرفات مطالبی در مورد رعایت اصول قطعنامه بغداد گفته شود که همانا حفظ جبهه متحد علیه
مشارکت در مذاـکرات خاورمیانه است) .و گمان میکنیم که عرفات نیز برای نشان دادن اعتبارهای خود
در زمینه تندروی نماینده جبهه آزادیبخش عربی را به همراه آورده است .شایعه موجود حاـکی از آن است
ـکه مالقاتهای عرفات و شاه حسین با صدام آنها را موظف به تأیید مجدد قطعنامه بغداد دراجالسیه بعدی و
نمایش وحدت عربی علیه قرارداد و پیمان ـکمپ دیوید کرده است.
6ـ )خیلی محرمانه( اظهار نظر :تعمق قابل مالحظه لیکن کامًال نامربوطی در مورد مواضع احتمالی
عرفات و حسین در زمینه هدف از این مذاـکرات در قبال مذاـکرات خود مختاری وجوددارد .اـکثرًا معتقدند
ـکه این مذاـکره سرانجام موجب پیدایش نوعی فرمول مذاـکره اشتراـکی خواهد شد ٬لیکن معترفند که با عراق
مخالفت خواهد شد و وضع و شرایط موجود مذاـکرات خودمختاری زمان نامناسبی را برای پیدایش ابتکار
سند ناتمام است
اردن و ساف فراهم آورده است.
سند شماره )(35
یک دولت فلسطینی باید تشکیل گردد

سفارت آمریکا در مسقط
هنری اس .سایزر
به علت آنکه یکی از ناظران کوتاه مدت تضاد اعراب و اسرائیل بودهام ٬از درج مطالب ناچیز خود در
ـگفتگو درنگ میورزم ٬قطعًا بیش از آنچه که در تلگرامهای محل خدمت کنونی میبینیم ٬رویدادهایی در
شرف وقوع است .با این وصف من از بنبست بیپایان موجود در امر مسئله خطیر فلسطینیها و تمایل
بیانیههای رسمی آمریکا به حرکت در مسیرهای متناقض در این زمینه رنج بسیار میبرم .بیانیههای ما
ـگهگاه طوری طرحریزی میشوند که گویا هدف آن اجتناب از مطالعه دقیق موضوع است و گاهی نیز
موجب اتخاذ موضعی میشود که ظاهرًا هدف آن نیز شانه خالی کردن است .نقطه نظرات زیر در رابطه با
آن آشفتگی مطرح شده و امید است ٬تأثیری سازنده داشته باشد.
معمای واشنگتن
اـگر نتیجهـگیری من از بیانیههای چند سال گذشته و یا مذاـکرات فشرده آمریکادرست باشد ٬سیاست ما
در مورد مسئله فلسطین شامل عناصر ابهام آمیز زیر است.
ـ مامعتقدیم که صلحی مداوم به وجود نخواهد آمد مگر آنکه ”مسئله فلسطین وتمام جنبههای آن حل
شود“ و این راه حل باید حقوق مشروع مردم فلسطین را به رسمیت بشناسد .تا اینجا مطلب درست است٬
لیکن از محتوای چندانی برخوردار نیست .یعنی تنها به ذـکر این مطلب پرداختهایم که از نظر ما مسئله
فلسطین بخش مهمی از تضاد موجود است .استفاده از عبارت ”حقوق مشروع“ که به طور جدی تا قبل از
روی کار آمدن دولت ـکارتر از آن اجتناب میشد ٬و اشاره به ”مردم“فلسطین خالی از اهمیت نیست لیکن
تعریفی از سیاست موجود در این زمینه پدید نیامده است.
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ـ ما معتقدیم که فلسطینیها باید در تعیین سرنوشت آتی خود شرکت کنند ٬ولی معنی آن چه میتواند
باشد .اینعین مطالب ایراد شده توسط رئیس جمهور ـکارتر در آسوان بود که کاخ سفید نیز آن را به دقت در
پایان سفر سادات تکرار نمود .بنابه گزارش ٬این لحن محافظهـکارانه نشانگر تمایل ما به یافتن یک وسیله
مشترک برای مذاـکره است و اـگر این موضوع صحت داشت باشد ٬متوجه میشویم که چقدر کورکورانه به
دنبال یک توافق به راه افتادهایم.
ـ ما از پیدایش موطن فلسطینی حمایت میکنیم .این موضع که اتخاذ آن به اسفند  1356برمیگردد٬
شبیه به یک موضع واقعی است ٬اما ممکن است معانی متعددی داشته باشد .این عنوان به اعالمیه بالغور در
سال  1296اشاره دارد که طی سه دهه پرآشوب منجر به پیدایش کشور و دولت اسرائیل شد مامیگوییم که
”تمامیت“فلسطین را آن طور که طرفین توافق کنندمیپذیریم ٬ولی ترجیح میدهیم که این تمامیت با اردن
مرتبط باشد و چندان مستقل نیز نباشد .هنگام نوشتن این مطلب رئیس جمهور ـکارتر این رحجان را با
ـگفتن این موضوع که ما هرگز خواستار تشکیل یک دولت مستقل فلسطین نبودهایم و قصد نداریم در این
موضع خود تغییری پدید آوریم ٬تشدید کرده است.
یکی از ”تأییدیههای“ بعدی رسمی در رابطه با بیانات رئیس جمهور نشان میدهد که او مـطلب
جدیدی را عنوان نکرده است ٬بلکه به وضوح تنفر ابهامآمیزمان را از یک حکومت فلسطین نشان داده
است .حداقل این است ٬که این سیاست به رسمیت شناخته میشود .ولی ٬ماهیت ”موطن“ غیرمستقل
فلسطینیها هنوز هم در پرده ابهام مانده است.
ـ ما اصرار داریم که کسی باید سخنگوی فلسطینیها باشد .مذاـکره با نمایندگان ذیصـالح مـردم
فلسطین عین مطلبی بود که در بیانیه مشترک رئیس جمهور ـکارتر و چائوشسکو در تاریخ  24فروردین
عنوان گردید .ولی ما هنوز هم ازپذیرش مهمترین عامل ایفاء کنده این نقش یعنی ساف امتناع میورزیم .ما
رسمًا با ساف گفتگو نخواهیم کرد ٬ولی همیشه علنًا اعالم میکنیم که هرگاه آنها قطعنامههای  242و 338
شورای امنیت سازمان ملل را به رسمیت بشناسند که همان به رسمیت شناختن موجودیت اسرائیل است ما
نیز با آنها وارد مذاـکره خواهیم شد .این سیاست کلی قبل از ریاست جمهوری ـکارتر پدید آمد و به کرات
توسط او و دیگر رهبران دولت موردتأیید قرار گرفت.این سیاست همیشه با انتقاد شدید نخستوزیر بگین
روبهرو بود ٬آن هم به خصوص از زمان پیدایش تعریف انعطاف پذیر آن در اواسط سال  1977ـکارتر در
مرداد ماه گذشته گفت آمریکا با ساف وارد گفتگو خواهد شد حتی اـگر تأیید قطعنامه  242و  338را
ضروری بداند و این قطعنامهها به خاطر اشاره صرف خود به ”پناهندگان“ تأثیر چندانی نداشته باشند.
ماندل معاون و رئیس جمهور نیز در تالش اولیه خود برای پدید آوردن این مصالحه در خرداد گذشته گفته
بود که ساف باید ”نشان دهد که مایل است“ در صلح و صفا با اسرائیل زندگی کند .ولی ساف هنوز هم
شرایط آمریکا را قبول نکرده و یا بنابه دالیل داخلی نمیتواند ٬این کار را انجام دهد .نتیجه نیز این شد که
همه چیز به حالت تعلیق درآمده و طرفین ناراضی شدهاند.
این سرگشتگی مأیوس کننده است ٬ولی میتوان به مشکالت دولت ـکارتر نیز پیبرد .رئیس جمهور
هدفی بسیار جاهطلبانه را در پیش گرفته که در فرض عالی است ٬لیکن واقعیتها امکان دستیابی به آن را
دشوار میسازد .با کنارگذاشتن سیاست گام به گام و محتاطانه کیسینجر ٬ـکارتر به تنهایی درصدداستقرار
صلحی همه جانبه در خاور نزدیک برآمد ٬وی مانند دیگر سیاستهایش سعی کرد عوامل محدود کننده
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ـگذشته را از میان برداشته و طرز تفکری تازه را پدید آورد .با در نظر گرفتن خطر جدی نهفته در تضاد
اعراب و اسرائیل علیه صلح جهانی و پیدایش مناسبترین زمان برای یک راه حل اصیل از آغاز تضاد
اعراب و اسرائیل نمیتوان دولت آمریکا را به خاطر این تصمیمگیری مقصر دانست ٬ولی این دولت متوجه
نشده است که برای عوامل محدود کننده گذشته نیز دالیل موجهی وجود داشته است .ناـگزیری واشنگتناز
وادار ساختن اسرائیل و فلسطین در به رسمیت شناختن یکدیگر و یا بهتر است گفته شود عدم تمایلمان به
قبول فلسطینیها مهمترین موانع موجود در راه پیدایش یک راه حل است به نظر من ٬رؤسای جمهوری
پیشین به همین دلیل و به خاطر اینکه این موانع را مشاهده کرده بودند ٬از تغییر سیاست دوری میجستند.
رئیس جمهور ـکارتر ٬با کنار گذاشتن احتیاطـکاریهای گذشتگان با واقعیتهای سختی روبرو گشته است.
باید اعتراف کرد که اـکثر رهبران فعال فلسطینی افراد تنفرآمیزی بوده و نباید آنان را مـؤدبانه بـه
رسمیتشناخت .اـگر در این مورد تردیدی وجود داشت ٬حمله به غیرنظامیان شمال تلآویو در اسفند
ـگذشته میبایست تاـکتیکهای فلسطینیها را تحقق میبخشید .تدارک کننده این عمل سازمان فـتح یـا
بزرگترین گروه کماندویی ساف بود .اسرائیل حق دارد که آن را یک سازمان ”تروریستی خوانده و با آن به
عنوان یک خطر امنیتی برخورد نماید .اسرائیلیها از دست فلسطینیها عصبانی هستند ٬و حمایت تاریخی
آمریکاازاسرائیل نیزموجب خشم آمریکاییها شده است به همین دلیل است که واشنگتن از مذاـکره با ساف
امتناع میورزد تا این سازمان نیز دورنمای خود را کامًال تغییر دهد .این امتناع به خصوص با حرکتهای
عجیب ارتدادیون فلسطینی که ”میانه روهایی“ چون عرفات به آسانی و بنابه دالیل خاصی نمیتوانند از
آنها فاصله بگیرند ٬شدت بیشتری یافتهاند ٬علت این کار عرفات نیز عصیان واشنگتن است وضع موجود
نیز بسیار اسف بار است ٬زیرا هیچ یک از طرفین به سوی یکدیگر حرکت نمیکنند ٬چون طرف دیگر
حاضر نیست گام اول را بردارد.
به نظر من ٬به همین دلیل٬تروریسم ساف بنبست ـکارتر راشدیدترمیسازد.فلسطین مهمترین شکنجه
را درطول مذاـکرات همه جانبه صلح که وی مجبور به آغاز آن شده بود متحمل شد .ولی حاال که امکان آن
از بین رفته ٬چارهای ندارد مگر آنکه با آن به طرز واقعگرایانهای برخورد نماید .خصوصًا آنکه روند این
مذاـکرات معجزه سفر سادات به اورشلیم را پدید آورده است .من نمیدانم که آیا دولت انتظار چـنین
رویدادی را داشت یا نه ٬ولی مسؤلیت اخالقی آن بر دوش ما گذاشته شده ٬ما نمیتوانیم سادات را تنها
بگذاریم .مشاجره اخیر وی با فلسطینیها که ناشی از قتل یوسف صبائی در قبرس بود ٬در عین آشفته
ساختن صحنه ٬تغییری در این امر اساسی پدید نیاورده است.
برای اعراب که اینگونه ژستهای عاطفی معانی و مفاهیم بسیاری دارد ٬عدم پاسخ به سادات قابل قبول
نیست .اعراب تندرو میگویند ما قبًال به شما گفته بودیم و از این خشم عمومی اعراب یک جنجال سیاسی
درست خواهند کرد .به همین دلیل سعی خواهند کرد مانع از پاسخگویی به سادات شوند تاپیشگویی آنها
درست از آب درآید.
منافع آمریکا همراه با آرمان میانهروی در نقاط دیگر آسیب خواهد دید .ما باید جلو این آسیب
رابگیریم .مانند دولود در نمایشنامه مرغزار سبز ٬آمریکا باید برگردد و معجزه دیگری را پدید آورد تا
معجزه اول درست از آب درآید حال بنبست وجود داشته باشد ٬یا نداشته باشد.
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مبارزه با آرمانهای فلسطین
یکی از دیپلماتهای میانه رو عرب که گهگاه با او به صحبت پیرامون اختالف اعراب و اسـرائـیل
مینشینم میگوید پیمان ساف برای نابود ساختن اسرائیل مانند تهدیدی است که از طرف یک کودک در
قبال یک فرد بالغ عنوان میشود ٬عکسالعمل اسرائیل نیز توام با رویگردانی فرد بالغ از کودک است” :من
با تو درگیر نخواهم شد “.همکار من میافزاید ٬اسرائیل این موضوع را بسیار بزرگ جلوه میدهد ٬ولی در
عین حال میگوید که با اعراب وارد مذاـکره خواهد شد.
باید اذعان داشت که این دیپلمات به نگرانی اسرائیلیها در قبال ساف پینبرده است .اسرائیل نمیپذیرد
ـکه نباید مقاصد ساف را چندان جدی گرفت ٬باید به حمله اخیر اسرائیل به جنوب لبنان فکر کرد تا به عمق
نظریه اسرائیل در این خصوص پی برد .مطالب عنوان شده توسط نخستوزیر بگین طی مالقات با وزیر
امور خارجه ونس در اورشلیم به تاریخ  18مرداد نیز موضوع را بیشتر روشن میکند :نخست وزیر گفت
ساف ممکن است ضعیف باشد ٬اما میخواهد اسرائیل را نابود سازد و این درست همان حرفی است که
هیتلر دراوائل سالهای  1930یعنی زمان ضعف خود درموردیهودیان زده بود .من تاحدودی با این نظریه
موافق هستم ٬ولی فلسطینیها به هیچوجه قابل مقایسه با نازیها نیستند .باید به طرز روشنفکرانهای حقوق
فلسطینیها را از خطاهایشان و توانائیهایشان را از مقاصدشان جدا نمود ٬حتی اـگر انجام آن برای اسرائیلیها
و یا ضدتروریستهای جهان دشوار باشد .گذشته از آن اسرائیل باید بیش از همه به قدرت خود اعتماد پیدا
ـکند .همانگونه که همکار عرب من میگوید ٬اسرائیلیها باید خودشان پی برده باشند که فلسطینیها قادر به
سرنگونی آنها نیستند.
عالوه بر این ٬اسرائیل باید اعتراف کند که در روابط اسرئیل و اعراب تغییرات بسیاری پدید آمده است.
یعنی اعراب به طور کلی پذیرفتهاند که اسرائیل در اینجا خواهد ماند .سفر سادات به اورشلیم نیز نقطهآغاز
این تغییر بود .برای آن دسته از ما که شاهد عصیان ملیگرایی اعراب در  15یا  30سال پیش یعنی زمانی که
اسرائیل ”غاصب خاـک اعراب“ شناخته شده بودیم ٬سفر سادات یک رویدادشگفتانگیز به شمار میآید.
برای اعراب که از دیرباز یکی از طرفین سرسخت این تضاد را تشکیل میدادند ٬این حرکت یک نوع تغییر
روانی است.
همراه این تغییر نیز کاهش تدریجی ندای اتحاد عربی بود که ظهور عینی آن پس از جنگ  1967در
موضوع عهدهدار شدن آرمان توسط فلسطینیها تجلی یافته است .بنابراین آنچه که رئیس جمهور مصر در
مورد حق حیات اسرائیل میگوید خیلی کمتر از زمان ناصر مورد قبول فلسطینیها قرار میگیرد با این
وصف رابطه پیچیده بین ناسیونالیزم فلسطینی ”عربی“ نتایج مختلطی داشته است .فـلسطینیها نشـان
دادهاند که میخواهند خودشان سخنگوی خود باشند ٬ولی نتوانستهاند در مورد موضع جـدید خـود
سرمایهـگذاری کنند .واقع امر این است که آنها نیرومندتر از گذشته نشدهاند؛ ولی اختالف موضوع در
اینجاست که آنها بیشتر شبه نظامی شده و اهداف و شعارهایشان را تحت کنترل درآوردهاند.
وابستگی آنها به یک یا چند دولت عربی هنوز کامل است .به همین علت است که میتوان سفر سادات
را نوعی حرکت عربی تصور کرد ٬و باید از آن طوری بهرهبرداری کرد که بهانهای برای اقلیت اعراب تندرو
پیدا نشود .چک و چانه زدنهای تاریخی به رسمیت شناخته شدن اسرائیل و اعراب موفق خواهد شد ٬در
صورتی که اسرائیلیها شکل یا ظواهر امر )یعنی عصیان فلسطینی( را بـه خـاطر مـحتوای آن )یـعنی
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انعطافپذیری )اعراب( نادیده بگیرند.
بنابراین امیدوارم متوجه شویم که باید هر کاری را انجام دهیم تا اسرائیل از موضع شدید و سرسختانه
خود در قبال خطر فلسطین دست بردارد .میدانم که قبًال نیز ناظران همین موضوع را توصیه کردهاند ٬ولی
این بار پویایی تالش جاهطلبانه دولت آمریکا در گروه آن است .سادهتر بگوئیم یا باید اسرائیل دست از
سیاست سرسختانهاش بردارد و یا اینکه روند صلح شکست بخورد ٬آن هم با نتایج بسیار فاجعهآمیز.
درست است که بایدفلسطینیها نیز حرکتی را در پیش گیرند تا بگین نیز مایل به انجام آن شود ٬ولی به نظر
من تغییر موضع اساسی باید از طرف وی صورت گیرد ما باید این حرکت و چاره را بیابیم و او )بگین ـ م(
نیزآن را به کار خواهد برد.
در رابطه با خودمان ٬من میگویم بهتر است از ساف مصرانه نخواهیم که از ادعای خود مبنی بـر
نابودسازی اسرائیل دست بردارد تا با آن وارد مذاـکره شویم .واقعیت این است که سادات از طرف آنها این
ـکار را کرده است .گرچه به نظر من استدالل علیه این موضع تکرار شده آمریکا بینتیجه است و با ماندل
موافقم که باید از ساف خواست که ”مایل“ به دست کشیدن از اسرائیل بشود ٬ولی ایدئولوژی ساف رسمًا از
بین نخواهد رفت ٬مگر آنکه به عنوان یکی از بخشهای راهحل نهائی گنجانده شود .و ارتباط عـلنی
قطعنامههای  242و  338به تغییر مورد نظر ما در ساف ٬سبب شده است که ما نتوانیم از ساف انتظار داشته
باشیم که درپیروی از این سیاستها بیانیهای منتشر سازد ٬چون همه خواهند گفت که تحت فشار آمریکا این
ـکار را کرده است .به همین دلیل پیشنهاد میکنم که به ساف کامًال فهمانده شود که منظورمان از ”نمایش“
چیست و قبل از آنکه آن را علنًا فاش سازیم منتظر شویم تا خود ساف آن را انجام دهد .در مورد حمایت
ساف از ابتکار سادات چه میگوئید؟ اـگر قرار باشد روند صلح ادامه یابد ٬به هر حال این حمایت نیز باید
نشان داده شود و شاید به طور همزمان .اـگر ساف این کار را انجام داد ٬ما میتوانیم چنین نتیجهـگیری کنیم
ـکه ساف موجودیت اسرائیل را به رسمیت شناخته و میتوانیم مذاـکره آمریکاییـ فلسطینی را که از دیرباز
به تأخیر افتاده شروع کنیم .در واقع همین امر سبب میشود که بگین نیز به راحتی کنار بیاید.
تالش فلسطین برای دستیابی به استقالل
مذاـکره با فلسطینیها البته یک امر حاشیهای است .موفقیت بستگی به حل مسائل عمده دارد .رمز آن
نیز این است که دریابیم فلسطینیها چه میخواهند ٬چون علیرغم ضعف خود آنها قدرت نپذیرفتن راه حل
را دارند و یکی از طرفین مهم را تشکیل میدهند ٬که باید ارضا شوند.
من نیز اعتراف میکنم که فلسطینیها تنها به یک منظور به مبارزه برخواستهاند .که همانا دستیابی به یک
ـکشور مستقل است .ولی اـگر فکر کنیم که آنها با چیزی کمتر از استقالل راضی میشوند ٬اشتباه کردهایم.
البته فلسطینی که چندان مستقل نباشد نیز از جذابیت قابل مالحظهای برخوردار است .تصورپیدایش
یک دولت میانهروفلسطینی در بهترین ٬شرایط نیز دشوار است .یکنوع تعصب ضدغربی و رعایت جناح
تندرو گروه جهان سوم ازطریق هرگونه رهبریت احتمالی فلسطین سر خواهدزد ٬حال معنی آن در رابطه با
آراء سازمان ملل و غیره هرچه میخواهد باشد .از طرف دیگر شاه حسین اردنی یکی از تحکیمکنندگان
”مطمئن آراء فلسطین است و به این موضوع این واقعیت را نیز بیفزائیم که زمانی ساحل غربی از آن اردن
بود و بسیاری از فلسطینیها خواستار ارتباط با اردن هستند و ما قبًال این ایده را پیشبینی کردهایم.
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لیکن به نظر من روند تاریخی به این طرح ضربههای وحشتناـکی وارد میسازد .همانگونه که جنبش
صهیونیستی در صحنه بینالمللی در نیمه اول قرن بیستم منجر به تشکیل یک دولت مستقل اسرائیلی شد٬
منطق نیمه دوم قرن آمرانه حکم میکند که یک کشور مستقل فلسطینی نیز پدید خواهد آمـد .مسـیر
ضداستعماری را چه در شکل حقیقی و چه در شکل خیالی آن در سالهای اخیر در نظربگیرید .کشورهای
مستقل پدید آمده روحیه عصر حاضر را نشان میدهد .رنگ ضد غربی اـکثر آن نیز بخشی از این عصر و نیز
عدم توانایی غرب در فرونشاندن این موج به صورت سنتی نیز همینطور است .دولت ـکارتر باید این
موضوع را بهتر از دیگران بداند ٬چون یکی از اصول راهنمای آن به رسمیت شناختن همین روند است.
منظور من این است که فلسطینیها نیز به طرزی قابل توجیه و برعکس مانند اـکثریت سکنه آفریقای جنوبی
درجنگ علیه سلطه سفیدپوستان و یا مانند پانامائی که خواستارانعقاد پیمان جدیدی درمورد کانال پاناما
هستند ٬بخشی از این موج را تشکیل میدهند ٬آنها ”حق حاـکمیت“ خود را به دست خواهند آورد ولی
سؤال این است که آیا آنها آن را باتوافق ما به دست خواهند آورد تا منافع ما نیز حفظ شود یا بدون توافق ما
آن را به دست خواهند آورد تا طرز تفکر ضدامپریالیسم آنها نیز به نوبه خود شدت یابد.
به نظر من ٬علیرغم تمایل احتمال اـکثریت سکنه ساحل غربی به پذیرش چیزی کمترازاستقالل کامل با
پیوند با اردن ٬این موضوع روی خواهد داد .بسیاری از فلسطینیها از ساف خشمگین هستند چون این
سازمان به هدفی دست نیافته بلکه چنددولت عربی را کامًال ازخود رنجانیده است .ولی در اوضاع سیاسی
جاری این حالت روشنگر چیزی نیست .یک اقلیت پر سر و صدا
همیشه سرنخ را به دست دارد ٬در میان فلسطینیها این اقلیت اـگر جبهه ارتدادی نباشد  ٬همان سازمان
آزادیبخش فلسطین است .این اـکثریت نیز امیدوار است تنها قادر به ایجاد یک تأثیر آن هم از نظر تعداد
باشد یعنی بتواند پایگاه ساف را به طور جزئی گسترش بخشیده و به تدریج سیاست آن را در جهت خالف
عصیان علیه اسرائیل تغییر دهد.پدید آمدن این گونه تغییر آرزوی همه است  ٬لیکن آنها کنترل شبه نظامیان
را بر مردم فلسطین کاهش نخواهند داد .به طور کلی ٬این اـکثریت مانند بازیچههای استعمار در انقالب
آمریکایی فاقد کارایی خواهند بود .همانگونه که سام آدامز٬پاتریک هنری  ٬و تام پین صحنه آمریکا را در
یک موقعیت خطیر  200سال قبل به دست گرفتند ٬افراد کله شق ساف نیز موفق به این کار خواهند شد ٬و
اـگر کسی به حرف آنها گوش نداد ٬ارتدادیون صحنه را به دست خواهند گرفت .تأسف بار است کـه
اشخاصی چون هامیلتون یا جفرسون در ردههای فرماندهی ساف وجود ندارند ٬ولی این موضوع حائز
اهمیت چندانی نیست .بیایید خدا را شکر کنیم که عرفات جورج حبش نیست.
معجزه ”حاـکمیت“
میتوان گفت که ”حاـکمیت“ آن چنان فرضیه فراری است که نمی تواند فکر فلسطینیها را به خود
مشغول بدارد .درواقع یک فرضیه بسیار عجیب است.یک دولت حاـکمه ”یک فرد مختار که حاـکمیت خود
را بر تمام اشخاص موجود در مرزهای خود اعمال میکند .آن هم بدون دخالت و کنترل مستقیم یک
نیروی بیگانه“تعریف شده است ٬ولی بردولتهای حاـکمه موجود در جهان محدودیتهای چندی اعمال شده
ـکه عبارتند از تضمین بیطرفی و محدود ساختن نیروهای نظامی )ـکه اطریش و ژاپن از جمله نمونههای
بارز عصر حاضر میباشند( .عالوه براین در موردتمام کشورهایی که خود را با منشور سازمان ملل مرتبط
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میدانند نیز محدودیتهای کلی اعمال میشود .گذشته از محدودیتهای عملی و قابل بازگویی دیگری که
توسط ماهیت تداخلی جهان مدرن تحمیل میگردد.
مهمترین مطلبی که میتوان در مورد حاـکمیت در حقوق بینالمللی گفت این است که همه نسبت به
بعضی از ”مشخصات“موجودیت آن معترفند که عبارتند از :یک پرچم  ٬حق ارسال ودریافت دیپلماتها ٬
حق انتقاد پیمان بنام خود  ٬توانایی ارسال هیئتهای نمایندگی به کنفرانسهای بینالمللی براساس تساوی
رسمی با دیگر مشارکت جویان و غیره  .گذشته از آن ٬این فرضیه بیشتر جنبه روانشناسانه دارد :یعنی
هنگامی که حق حاـکمیت دارید نسبت به آن آـگاهید ولی نمی توانید بگویید که چیست.
این امرچندان مهم نیست ٬اماقرنهااست که در این زمینه تضادهای پدید آمده وپدید خواهد آمد .گاهی
جامعه تصورمیکند که خود همان ”مردم“است و باچنگ ودندان برای رسیدن به حاـکمیت بر ملتها مبارزه
میکند .فلسطینیها نیز هم اـکنون در حال انجام همین کار هستند .آنـها احـتماًال در مـورد یک دولت
غیرمذهبی مسلمان  ٬مسیحی و یهودی و یا دیگر ایدئولوژیها سخن میگویند ٬ولی هدف اصلی آنها به
دست آوردن قطعه زمینی در فلسطین است تا بتوانند پرچم خود را در آنجا به اهتراز درآورند .در حالی که
آمریکا آنها را ”مردمی“ خوانده که شایسته داشتن ”موطن“ هستند ٬آنها از اینکه در زیر آفتاب به آنها
زمین داده نمی شود ٬عصبانی شده اند.
بجزتداوم بحران لبنان هیچ عامل دیگر نمی تواند تأثیر این تکذیب را بر روحیه فلسطینیها نشان دهد.
فلسطینیهای بیشمار لبنان گروهی بی خانمان هستند .از آنجا که به آنها حق زندگی در آنجا داده نشده ٬در
جایی که خود و یا والدینشان متولد شدهاند ٬بیگانه به حساب میآیند .در نتیجه به عنوان یک نیروی
مخرب تعادل ظریف و شکننده سیاست لبنان را برهم میزنند .اـگر یک دولت فلسطین به وجود نیاید که
بتواند برای آنها گذرنامه صادر نماید .این مشکل به زودی حل نخواهد شد .تنها در این صورت است که در
جهان دارای هویتی خواهند بود و موطنی خواهند داشت که هرگاه بخواهند به آن باز میگردند .حتی اـگر
هزاران فلسطینی موجود در لبنان به حیات خود ادامه دهند باز هم لبنان خواهد توانست مسائل خود را
حل کند .بعضیها میتوانند به صورت شهروندان لبنانی درآیند ٬ولی اـکثر آنها افراد ”خارجی“ مقیم این
ـکشور به حساب میآیند ٬که این برچسب بدون کلمه ”وطن“ نمی تواند یک مرجع باشد.
به نظر من ٬ما و اسرائیلیها نباید از این کیفیت عرفانی حاـکمیت فلسطینی ناراضی باشیم چون در آن
فرصتهای مغتنمی وجود دارد .پس از پیروزی  ٬میتوان استقالل یک کشور را با اجبارهای متعدد سیاسی
محدود کرد ولی تصور حاـکمیت باید حفظ گردد ٬حضور نیروهای حافظ صلح و نیز پیمان اتحاداقتصادی
از همینگونه وسایل است .به نظر من اـگر اسرائیل درست ایفاء نقش نماید .خواهدتوانست٬تمام تضمینهای
عملی مورد نیاز خود را در رابطه با امتیاز انتزاعی حاـکمیت تحصیل نماید .در مورد اردن نیز همین امر
صادق است.البته در صورتی که این کشور هم سعی کند به یک ارتباط عملی با ساحل غربی دست پیداکند.
عالوه بر این  ٬من فکر میکنم که امتیاز حاـکمیت در جنبههای دیگر روند راه حل یابی به نتایج شگفت
آوری منتهی خواهد شد که عبارتند از:
ـفلسطینیها به محض اینکه حاـکمیت خود را به دست آورند ٬مایل به تغییر مرزهای سال  1967به نفع
اسرائیل خواهند شد ٬حتی ممکن است که با به دست آوردن ساحل غربی موافقت کرده و نوار غزه را به
حال خود بگذراند ٬چون امکان پیدایش کشور فلسطینی بیشتر است ٬آن هم در صورتی که در مناطق
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غیربومی از ”پاـکستانی سازی“ ممانعت به عمل آید .ولی این نکته جای بحث بسیاردارد و من فقط از آن به
عنوان یک امکان یاد میکنم.
ـ معمای اورشلیم اـگر حل نشود ٬حداقل قابل بحث است .در این موضوع عاطفی نکاتی نهفته است
ـکهاز حوصله این رساله خارج است ٬ولی اـگر فلسطینیها در ساحل غربی حق حاـکمیت خود را به دست
آورند ٬با مسئله اورشلیم با شدت کمتری برخورد خواهند کرد.
ـ مسائل حساس مربوط به اعراب مقیم اسرائیل و یهودی نشینهای اسرائیل در ساحل غربی نـیز
میتواند از طریق رژیمهای دوجانبه ”یهودیان فلسطین“ و اعراب اسرائیلی ”یعنی جوامع خارجی که از
طریق انعقاد پیمانهایی از وضع خاصی برخوردار شدهاند ٬حل گردد .این اندیشه نیز جای بحث بسیار دارد
و ممکن است بر عواطف مربوط به حاـکمیت اسرائیل لطمه بزند ٬ولی به نظر من این کار تنها راه حل مسئله
مزبور میباشدم.
من نمیگویم که اـگر قول کشوری به فلسطینیها داده شود همه مشکالت حل خواهد شد ٬و یا فلسطین
حاـکمه که پس از دستیابی به راه حل معقوالنه عمل خواهد کرد .واضح است که حاـکمیت حتی اـگر به دقت
ـکنترل شود ٬باز هم از مقداری استقالل سیاسی برخوردار خواهد بود که اـگر بخواهد میتواند آشوب به پا
ـکند .آنچه من میگویم این است که فلسطین غیرحاـکمه در مجاورت اسرائیل بسیار خطرناـکتر است و نمی
توان آن را به سهولت وارد جامعه جهانی ساخت.
وجود دو طرف برای آشتی ضروری است
اـگر فلسطینیها واقعًا به دنبال به دست آوردن حق حاـکمیت هستند ٬بنابراین تمام فرمولهایی که این
موضوع را در نظر نگرفته اند بیفایده میباشند .به این ترتیب برای اسرائیل فایده ای ندارد که ما با لحن
آرامش بخشی از چگونگی کنترل اماـکن مقدسه توسط آن سخن بگوییم.البته ممکن است این کار در بعضی
مراحل مذاـکرات الزم باشد ٬ولی موضوع اصلی نیست .موضوع این است که پرچم چه کسی باید برفراز
اماـکن مقدسه و دیگرسرزمینهای مورد اختالف به اهتراز درآید :در اتخاذ تصمیم مربوط به اینکه آیا پرچم
فلسطینی باید در آنجا به اهتراز درآید ٬ما باید به دقت به خطرهای ناشی از یک فلسطین مستقل در قبال
تمامیتهای غیرحاـکمه مرتبط با اردن یا اسرائیل بنگریم .ارتباط شدید اسرائیل به هیچوجه آتش فلسطینیها
را خاموش نخواهد کرد .و روابط بین کشوری جهان عرب نیز رابطه شدید با اردن راتغییر خواهد داد ٬حتی
اـگر رهبران فلسطین این وابستگی را بپذیرند که بعید به نظر میرسد .رک و راست گفته شود ٬سرنوشت
سلطنت هاشمی در دراز مدت به هیچوجه برای اسرائیل خالی از خطر نیست ٬به خصوص اـگر نقش هیئت
حاـکمه برفلسطینیهای حساس را نیز عهده دار شود .به هر حال  ٬دورنمای موجود بسیار مبهم است و دلیل
ندارد که کنفدراسیونی به سرپرستی اماـکن تشکیل نشود که به خاطرامنیت اسرائیل به ساحل غربی مستقل
نظارت نداشته باشد .حقیقت این است که امنیت اسرائیل در برابر فلسطینیها در یک فضای خالی قابل
تصور نیست ٬و مانند این است که بگوییم چگونه میتوان آنها را تحت کنترل درآورد.رغبت کشورهای
بزرگتر عربی به خطا کاری به منظور بهره برداری از طرز تفکر فلسطینیها نیز باید به حساب آید .به همین
دلیل حمایت از اعراب میانه رو حائز اهمیت است .اعراب به طور کلی موافق با تفویض ”حاـکمیت“ به
فلسطینیها هستند ٬و اـگر میانه روها به این هدف نرسند ٬تندروها این کار را خواهند کرد .بدین ترتیب همه

فلسطین )227  (1

چیز به یک دولت فلسطین ختم میشود ٬و یا حداقل ما و اسرائیلیها باید اعتراف کنیم که ایجاد این دولت
بخشی از راه حل نهائی را تشکیل میدهد .باید کاری کرد که نخست وزیر بگین در پاسخ به ابتکار سادات
این موضوع را پیشنهاد نماید .رهبر اسرائیل در تالش برای به رسمیت شناخته شدن دو جانبه اعراب و
اسرائیل در طول سه دهه گذشته  ٬از طرف اعراب دست دراز کرده است ٬و اعراب نیز منتظر دراز شدن
دست اسرائیل هستند .ولی این انتظار طوالنی نخواهد بود .اـگر رئیس جمهور ـکارتر بطور جدی گفته باشد
ـکه نباید مانعی بر سر راه حل نهائی و منصفانه قرار گیرد ٬باید ٬کاری کند که دو طرف حداقل یکدیگر را به
رسمیت بشناسند.
طبقه بندی :سری

سند شماره )(36

فعالیت فلسطینیها در ایران
1ـ کوششهای فداییان فلسطین برای به دست آوردن نفوذ در ایران منعکسکننده رقابت بین عناصر
میانه روتر به رهبری یاسر عرفات رئیس سازمان آزادی بخش فلسطین و گروههای رادیکال به ویژه جبهه
خلق برای آزادی فلسطین است.
الف :عرفات ظاهرًا موفق شده است ٬در اینکه سازمان خویش یعنی الفتح در فعالیتهای خود در ایران
تسلط داشته باشد و او به ممانعت از اینکه گروههای رادیکال نقش مهمی را داشته باشند کمک کرده است.
ب :معذالک تماسهایی که اـکنون چندین سال است بین سازمانهای رادیکال فلسطین و دست چپیهای
ایران وجود داشته ٬همچنان ادامه دارد.
ج :جبهه خلق برای آزادی فلسطین مدت پنج سال با چریکها پیوند داشته و آنها را در پایگاههایی در
لبنان آموزش داده است .نمایندگی دو گروه هم در جریان چند ماه گذشته برای بحث درباره همکاریهای
بیشتر چندین بار با همدیگر مالقات کردند.
 (1جبهه خلق برای آزادی فلسطین نیز تماسهایی با سایر چپگرایان ایران به ویژه در خوزستان و شاید
با عناصر ضد خمینی )مجاهدین( داشته است.
 (2گزارشهای تأیید نشده ای وجود دارد مبنی بر این که جرج حبش رهبر جبهه خلق برای آزادی
فلسطین مخفیانه با چپگرایان در اوایل تابستان در آبادان مالقات کرده است.
 (3جبهه خلق برای آزادی فلسطین از قرار معلوم عدهای از اشخاص و تعدادی اسلحه را به طور
مخفیانه به ایران فرستاده و این فعالیتها ظاهرًا مرکزشان در خوزستان است .حداـکثر تعداد اعضاء جبهه
خلق برای آزادی فلسطین که مخفیانه به ایران رخنه پیدا کردهاند ٬احتماًال از  270نفر تجاوز نمی کند و
عمًال ممکن است کمتر باشند .مأموریت آنها ظاهرًا برانگیختن مردم و سازمان دادن کارگران صنایع نفت و
آموزش دادن کاربرد اسلحه و مواد منفجره به کارگران است.
د :مقاصد حبش درباره به کاربردن متحدین و امکاناتش در ایران هنوز کامًال روشن نیست.
 (1مامعتقدیم که او از هم اـکنون درباره برقراری روابط حسنه با چریکها به جای اینکه باخمینی روابط
حسنه برقرار کند  ٬نادم است.
 (2حبش امیدوار بود که گروههائی که او از آنها پشتیبانی میکرد بتوانند قدرت را به دست گرفته و یا
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الاقل در دوران بعد از شاه نفوذ قابل مالحظهای در دست داشته باشند .از آنجایی که این اهداف کامًال
عملی نشده است ٬او ظاهرًا میکوشد نفوذ خود را در صفوف ناراضیان توسعه دهد تا بتواند منافع آن را در
صورتی که متفقین دست چپی او موقعیت خود را تحکیم بخشند ٬به دست آورد.
 (3حبش میل داشت تحویل نفت ایران به غرب بر هم بخورد ٬ولی احتمال نمی رود که اـکنون او
امکانات خود را در خوزستان برای حمله به تأسیسات نفت به کار برد .او ترجیح میداد که ایران راسًا قطع
تحویل نفت را ترجیح دهد.
 (4معذالک حبش ممکن است متمایل باشد که کمک خود را به ناراضیان خوزستان افزایش دهد در
صورتی که این ناراضیان عملیات برجسته ضد دولتی از خود نشان دهند.
 (5همواره این خطر وجود دارد .هر چند در حال حاضر ممکن است خطر حاشیهای باشد ٬که جبهه
خلق برای آزادی فلسطین تصمیم بگیرد امکانات خود را برای انجام عملیات خرابه کارانه به منظور برهم
زدن جریان نفت ایران به غرب به کار برد اـگر احتمال خطر حمالت در ایران زیاد باشد ٬جبهه خلق برای
آزادی فلسطین ممکن است بکوشد تا عمال خود را به طور قاچاقی وارد کشتی کرده تا عملیات خرابه
ـکاری یا کشتیربایی را در دریا انجام دهند.
ه  :سه گروه کوچک رادیکال سازمان آزادیبخش فلسطین عالقه فعاالنه ای نسبت به ایران نشان
دادهاند.
 (1جبهه دموکراتیک برای آزادی فلسطین گروهی که نزدیکتر از همه به اتحاد شوروی است و به
چپگرایان ایران کمک کرده است .این جبهه ظاهرًا با حزب توده و با حزب دموکرات ـکردستان روابط
حسنه دارد .جبهه خلق برای آزادی فلسطین به طور تقریب یقینًا با چریکها و شاید با مجاهدین تماسهایی
دارد.
 (2جبهه آزادی بخش عرب و جبهه مبارزه خلق که هر دو آنها به توسط عراق کنترل میشوند و ظاهرًا
عده معدودی از اعضاء خود را مخفیانه به ایران فرستادهاند ٬ولی ما درباره دامنه فعالیت آنها اطالعات کمی
در دست داریم.

ـکتاب چهل و سوم
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پیشگفتار
)محرمانه( علیرغم تالشهای پیگیر و متعدد دولتی جهت مقابله باتروریسم ٬تروریسم هنوز در صحنه
بینالمللی باقی مانده است .از نظر آژانس اطالعات دفاعی ٬گروههای قابل توجهی هستند که در خارج از
حوزه ملی فعالیت کرده ٬با همتاهای خود در کشورهای دیگرارتباط برقرار نموده وخطری جدی و بالقوه
علیه آمریکا و یا منافع و پرسنل و همپیمانان آن به شمار میروند.
)محرمانه( این گزارش که بخشی از تالش مداوم در جهت درک تروریسم بینالمللی به صورتی که در
اروپای غربی ٬خاورمیانه ٬آمریکای التین و آمریکاست ٬به این دلیل در دسترس قرار داده میشود تا به
عنوان یک مرجع مورد استفاده قرار گیرد.
این گزارش شامل چهار جلد بوده که هر یک مربوط به منطقهای خاص میباشد و هر شش ماه یک بار
انتشار مییابد.
)محرمانه( فلسطین و ایران مناطق مورد مطالعه در این گزارش است .اسامی گروههای مربوطه نیز در
آن آورده شده و به شرح آنها نیز پرداخته شده است .پس از یک شرح مختصر پیرامون هر گروه ٬به ارائه
اطالعات پیرامون عناوین زیر می پردازیم:
اهداف و تمایالت ٬نیروی تقریبی ٬رهبران مهم باسوابق بیوگرافیک در صورت امکان ٬سابقه )شامل
تاریخ معاصر ٬شاخهها ٬گروههای مقدم و روابط درونی ٬فنون و روشهای عملیاتی ٬سازمان ٬قرارگاهها و
پایگاهها ٬آموزش ٬تسلیحات ٬امورمالی ٬ارتباطات بینالمللی ٬تحلیل رخدادها و فعالیتهای چشمگیر ـ
چشمگیر از نظر پیشرفت و تأثیر گروه بر تصورات بینالمللی ـ با توضیحاتی پیرامون عملیاتی پیچیدهتر.
)محرمانه( محدودیتهای چنین کاری به خودی خود مشهود است .چـون گـروهها اغـلب مـخفی
هستند٬همیشه یک نوع شکاف اطالعاتی ایجاد میگردد و بعضی جزئیات عملیات درونی و ارتباطهای
خارجی ناشناخته میماند.
)طبقهبندی نشده( از مخاطبین تقاضا میشود که در صورت امکان اطالعاتی را که میتوانند تکمیل
ـکننده و یا تصحیح کننده این گزارش باشند ارسال دارند .سئواالت و اظهار نظرها باید به طور کتبی به
آژانس اطالعاتی دفاعی ارجاع گردد )توجه ٬(DN-2 :واشنگتن دی .سی.20301 .
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فلسطینیها
الفتح  /سازمان سپتامبر سیاه
شرح مختصر
)طبقهبندی نشده( نماینده جریان اصلی میانهرو سازمان آزادیبخش فلسطین )ساف( ٬فتح ٬از ایجاد
یک حکومت فلسطینی در ساحل غربی رود اردن و نوار غزه حمایت میکند .پس از ابتکار صلح سادات
در نوامبر  1977و پس از انتشار چهارچوب صلح کمپدیوید در سپتامبر  ٬1978این گـروه حـالت
نظامیتری به خود گرفت و با تعیین سرنوشت ملت فلسطین بدون حضور خود و یا با حضور دیگر
ـگروههای فدایی شبهنظامی مخالفت ورزید.
)سری  /در دسترس بیگانگان و همپیمانان قرار داده نشود /هشداراطالعاتی( فتح که حدود  8000تا
 10/000عضو دارد تقریبًا چهار برابر مهمترین سازمان فلسطینی بعدی بوده و نماینده عمده ساف به
شمارمیرود .دارای هرم سازمانی بسیارپیشرفتهای است که یک کمیته مرکزی بسیار نیرومند در رأس آن
قرار دارد و اجالسهایی با شرکت اعضای چپی و دست راستی تشکیل میدهد .منابع مالی وتسهیالتی فتح
نیز از سایر گروههای فدایی چشمگیرتر است .این سازمان دارای برنامه آموزشی وسیع نظامی و سیاسی
است که دربرگیرنده انواع آموزشها از نظامی گرفته تا تکاوری و تروریستی میباشد .نیز فتح به وسیله
بعضی از کشورهای عربی عضو پیمان ورشو در زمینه خلبانی هلیکوپتر ٬جتهای جنگنده ٬عملیات
زیرآبی ٬امنیتی و جاسوسی آموزش میبیند .نیروی آتش فتح ٬که پیچیدهترین نوع در نهضت مقاومت
فلسطین است ٬از سالحهای مختلفی بـرخـوردار است کـه شـامل کـالشینکف ٬نـارنجکهای دسـتی٬
توپخانههای کششی  155میلیمتری ٬موشکهای زمین به هوا و مواد منفجره احتراق شدید مـیباشد.
ـگزارشات رسیده در سال  1978حاـکی از آن است که سازمان فتح به زودی صاحب هواپیماهای باری و
زیر دریاییهای کوچک خواهد شد.
)محرمانه  /در دسترس بیگانگان قرار نگیرد( هیچ واقعه تروریستی بینالمللی به نام فتح صورت
نگرفته است .در این گونه عملیات ٬در اوائل سالهای  1970از عنوان سازمان سپتامبر سیاه استفاده شده
بود و از سال  1975این عنوان دیگر به هیچوجه مورد استفاده قرار نگرفت .امروزه سازمان فتح بر
عملیات درون اسرائیل و سرزمینهای اشغالی متمرکز گردیده است .چون در ماه مارس  1978حمله
اسرائیل به جنوب لبنان ٬دست فلسطینیها را از شمال لبنان کوتاه کرده بود ٬سازمان فتح اغلب اوقات به
حمالت نفوذی خود از طریق دریا دست مییازید .عملیات این سازمان بیشتر به منظور گروگانگیری
جهت تعویض ٬با زندانیان فدایی یا کشتار اسرائیلیها و همکاران آنها بود و میزان کشتار نیز بسیار باال بوده
است .اخیرًا ٬سازمان فتح با تأـکید بر ”مبارزه مشروع مسلحانه“ خود سعی در برهم زدن آرامش زندگی
روزمره اسرائیلی داشته است .به این هدف نیز به وسیله بمبگذاریهای کوچک در مکانهای عمومی دست
مییابد .این عملیات نیز سبب کشته شدن اسرائیلیها و همکارانشان میگردد.
اهداف و تمایالت
)طبقه بندی نشده( سازمان فتح مهمترین و نیرومندترین گروه فدایی در سازمان آزادیبخش فلسطین
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)ساف( است) .ساف یک پوشش سیاسی  -قانونی است که فعالیتها را هماهنگ کرده ٬در تضادهای
عقیدتی میانجیگری مینماید و به عنوان یک دولت در تبعید ”بدون استفاده از این عنوان“ عمل میکند(.
فتح نماینده موضع میانهرو ساف بوده و سعی بر آن دارد تایک دولت فلسطینی مستقل در ساحل غربی رود
اردن ونوار غزه ایجاد نماید .لیکن در نوامبر  1977پس از ابتکار صلح سادات نظامیگری جدیددیگری از
سازمان فتح بروز کرد .در ماه دسامبر ٬این گروه در اجالس برخورد و مقاومت درتریپولی شرکت جست و
سوگند یاد کرد که اسرائیل را نه به رسمیت بشناسد و نه بر سر میز مذاـکره با آنها بنشیند و نه از در صلح با
آنها درآید .در همان حال یک اعالمیه اتحاد جداـگانه فلسطینی سبب آشتی بین سازمان فتح و گروههای
رادیکال تر فلسطینی که در زمره ارتدادیون درآمده بودند گردید.
)طبقه بندی نشده( در سال  ٬1978کمیته مرکزی فتح بیانیه شدیداللحن دیگری انتشار داد که در آن
خاطر نشان ساخته بود که ”رخدادها ثابت کردهاند)...ـکه( بدون زور و مبارزه نمیتوان به صلحی عادالنه
دست یافت .بلکه سرانجام آن تسلیم خواهد بود“ و به دنبال انتشار چهارچوب صلح کمپدیوید ٬کمیته
مرکزی از همه فلسطینیها خواست تا ”این خودمختاری پیشنهادی را به این دلیل اشغال صـهیونیزم را
محترم شمرده است ٬رد نمایند ٬و انتخابات در سرزمینهای اشغالی را تحریم کنند .چون نمایندگان انتخابی
حافظ منافع امپریالیسم خواهند بود ٬و هرگونه سازش و معامله با دشمن صهیونیستی را تحت عنوان
ـکمپدیوید و تحت نفوذ سادات نپذیرند“.
)طبقه بندی نشده( در همان حال که سازمان فتح اعراب و فلسطینیان را به اتحاد فرامیخواند ٬سعی
برآن دارد که از سلطه یافتن دولتی عربی و یا گروههای چپگرا بر نهضت مقاومت فلسطین جلوگیری به
عمل آورد .ناسیونالیزم بسیار شدید نیز از اصول حاـکم بر این نهضت میباشد.
)طبقه بندی نشده( تحت پوشش میانهروی و با استفاده از اسم مستعار سپتامبر سیاه ٬سازمان فتح به
بهرهبرداری از عملیات تروریستی بینالمللی پرداخت .با وجود اینکه این سازمان مسئولیت عملیات
انجام شده در اسرائیل و سرزمینهای اشغالی را به عهده گرفته و به عملیات انتقامجویانه خود در عراق
مشغول است ٬هنوز مسئولیت هیچ یک از عملیات بینالمللی در خاـک بیگانه را تحت عنوان نام خود قبول
نکرده است .از زمان پیدایش کمپدیوید چند تن از رهبران فتح منافع آمریکا در خاورمیانه را موردتهدید
قرار دادهاند ٬ولی عمًال کاری انجام ندادهاند.
نیروی تقریبی
)طبقه بندی نشده(  8/000تا  10/000نفر
)طبقه بندی نشده( سازمان سپتامبر سیاه :در اوج فعالیتهای خود در سال  1972-73تعداد  300نفر
نیرو داشته است.
رهبران اصلی:
)طبقه بندی نشده( یاسر عرفات )ابوعمار( .در سال  1929در اورشلیم متولد گردید.
)طبقه بندی نشده( عرفات که یکی از اعضای قبیله حسینی و خویشاوند دور مفتی اعظم فقید است در
جنگ اعراب و اسرائیل در سال  1948شرکت داشت .خانواده او به نوار غزه پناهنده شدند و خود او در

اسناد النه جاسوسی آمریکا

 234

دانشگاه قاهره به تحصیل پرداخت و در همان جا ریاست فدراسیون دانشجویان فلسطینی را به عهده
ـگرفت .رئیس جمهور مصر یعنی ناصرتصمیم گرفت حمالت فدائیون را از نوار غزه به داخل خاـک اسرائیل
تحت کنترل درآورد و به این ترتیب عرفات زندانی گردید .او بعدها آزاد شد و در خدمت ارتش مصر در
جنگ سوئز در سال  1956شرکت جست.
)طبقه بندی نشده( عرفات به ـکویت رفت و با گروه کوچکی از پناهندگان فلسطینی سازمان فتح را با
هستههایی مخفی در جبهه آزادیبخش ملی الجزایر تأسیس نمود .در سال  1964وی تمام مشاغل دیگر
خود را ترک گفت تا تمام زندگیش را وقف انقالب فلسطین سازد .وی دارای زندگی شخصی نیست .از
زمان آغاز به کار در اول ژانویه  1965عرفات در طرح و هدایت بسیاری از عملیات چریکی فتح دست
داشت .به دلیل نبرد مسلحانه فتح و رهبری وی در این هسته بسیار فعال ٬عرفات توانست نظارت شدیدی
بر سازمان ساف که بسیار ضعیف شده بود در سال  1969اعمال نماید.
)محرمانه  /غیر قابل انتشار برای ملل بیگانه( به خاطراستعداد دیپلماتیک و سیاسیش به عنوان رهبر
مقاومت فلسطین ٬عرفات توانسته است جان سالم به در ببرد .تنها معیار مشخص کننده سیاست خارجی او
در قبال دیگر ملل برخورد آنها با انقالب فلسطین است .وی اساسًا فردی است فاقد یک ایدئولوژی و
بسیار فرصتطلب که سعی دارد با همه کشورهای عربی چه محافظهـکار و چه پیشرو روابط حسنه برقرار
سازد ٬تا از حمایت مالی٬اخالقی٬دیپلماتیک و تسلیحاتی آنها جهت پیشبردانقالب ملی بهره برد .عرفات
ـکه میل دارد بین متحدین عربی خود فرقی قائل نشود ٬به فعالیتهای مستقلی نیز دست زده است کـه
همردیفان خود را بسیار عصبانی کرده است .عرفات که همیشه سعی دارد کاری انجام دهد که فلسطینیها
نیز در مراحل صلح و نتایج آن شرکت داشته باشند و سوریها نیز بر نهضت مقاومت و فعالیتهای او نتوانند
تسلط پیدا کنند .مدتها بعد از اینکه دیگر اعضای نهضت و دیگر افراد جهان عرب با لحنی تند با سادات و
مصر برخورد میکردند ٬وی با لحن و عملی حاـکی از احتیاط با این موضوع روبرو میشد .وی اعالمیه
اتحاد میان فلسطینیها را با این ادعا که وی به عنوان رهبر ساف باالتر از گروههاست امضا نکرد و این کار
وی گویا از لحن تهاجمی اعالمیه علیه تالشهای سادات سرچشمه میگیرد.
)محرمانه  /غیر قابل انتشار برای ملل بیگانه( روابط عرفات با سوریه نیز تابع سیاست واقعی است .در
مراحل اولیه جنگ  1975-76لبنان ٬که در آن سوریه به حمایت از مسیحیان دست راستی علیه مسلمان
دست چپی و متحدین فلسطینی شرکت داشت ٬این طور به نظر میرسید که عرفات و حافظ اسد رئیس
جمهور سوریه دشمنان آشتیناپذیر باشند .ولی عرفات با تالش خود نهضت مقاومت را از صحنه برخورد
مسیحی  /سوری کنار نگهداشت و با سوریه علیه عراق و گروههای مخالف آن متحد گردید .پیوند منافع
عرفات و اسد٬سبب مداومت تسلط ”محافظهـکارانه“ عرفات بر ساف شده است.
)طبقه بندی نشده( سفر عرفات به همراه رهبر لیبی معمرقذافی به اردن در سپتامبر سال  1978سبب
بروز نارضایتی دیگر گروههای فلسطینی و همکاران فتح گردید که علت این نارضایتی نیز عدم مشورت با
این گروهها بوده است .عصبانیت آنها به این جهت بود که درباره مالقات با شاه حسین ٬فردی که مسئول
اخراج هزاران چریک فلسطینی در سال  1970-71بود به آنها اطالعی داده نشده بود .احیای روابط بین
فلسطین و اردن که به صورت یک طرفه از جانب عرفات صورت گرفته بود هنوز هم موضوع مورد
اختالف درون فلسطین میباشد.

فلسطین )235  (2

)سری  /غیر قابل انتشار برای ملل بیگانه( در سال  ٬1978مانورهای سودجویانه عرفات در چند
واقعه بعد از جنگ لبنان ٬مخالفت شدیدی از طرف رفقای افراطیتر وی بروز داد و باعث شد تا وی از
شدیدترین بوتههای آزمایش سیاسی موفق بیرون آید .برای اولین بار عرفات دستور داد تا علیه مخالفین
درون سلسله مراتب فتح ٬عملیات نظامی اجرا گردد .در نتیجه ٬سازمان فتح به یک سـری عـملیات
تروریستی علیه عراق دست زد .چون این کشور از سازمان ژوئن سیاه قنبری النباء که میانهروهای فتح را
مورد حمله قم قرار داد و به تحریک چپیهای فتح پرداخته بود ٬حمایت میکرد .بنابراین عرفات کـه
مهمترین حامی اتحاد بین اعراب و فلسطینیهاست به خاطر محکم کردن سلطه خود در فتح و نهضت کلی
فلسطینیها با اعراب و فلسطینیها به مبارزه پرداخت .موضع رهبری که از مدتها پیش به علت مهارتهای
سیاسی وی اشغال شده بود به علت پیشدستی او در بهـکار گرفتن زور علیه مخالفین کوچکترمحفوظ ماند.
)طبقه بندی نشده( در سال  1978سلسله مراتب تصمیمگیری ساف به وسـیله دیگـر گـروههای
فلسطینی که بیشتر خواهان تصمیمگیری به روش همکاری و ”دموکراتیک“ هستند مورد انتقاد قـرار
ـگرفت .باوجوداینکه ازعرفات با ذـکر نام یاد نشده بود ٬ولی روشن است که تحمیل روش محافظهـکارانه در
لبنان و نیز اعمال انضباطی ”دیکتاتورمآبانه“ او اهداف اصلی مورد انتقاد بوده است .عرفات که خود را
تجسم عینی انقالب فلسطینی میداند ٬منتقدانی را که مخالفت خود را اعالم میدارند ٬نادیده میانگارد.
)طبقه بندی نشده( عرفات که دائمًا در حال سفر است گاهی به نظر میرسد که از سفر به عنوان وسیله
فرار از مشکالت درونی فلسطین استفاده میکند .اعالم رسمیت همهجانبهای که در حمایت از ساف شده
است .بیشتر مرهون مهارتهای وی در تالش و روابط عمومی میباشد .او تاـکنون به عنوان سرپرست یک
هیئت فلسطینی چندین بار به شوروی سفر کرده است .درآوریل  ٬ 1977وی برای اولین بار به طور رسمی
با برژنف ریاست حزب کمونیست شوروی مالقات نمود .در ماه مه  1978عرفات از شوروی به عنوان
رهبر فتح دیدار نمود .خالصه اینکه وی فقط در سال  1978سه بار به مسکو سفر نمود.
)طبقه بندی نشده( عرفات از تروریسم بینالمللی حمایت نمیکند ٬چون آن را عامل مداخلهـگر در
تالشهای دیپلماتیک برای پیشبرد آرمان فلسطین میداند .چون شایع شده بود که وی به هنگام کشتاری
ـکه توسط سازمان سپتامبر سیاه در خارطوم در مارس  1973رخ داد در یک پایگاه مخابراتی فتح حضور
داشته است ٬تا مدتی به شهرتش لطماتی وارد شده بود .با این وصف ٬عرفات اعالم میدارد که عملیات
سازمان فتح علیه اسرائیل و مناطق اشغالی بخشی از نبرد مسلحانه مشروع فلسطینیهاست و اخـیرًا
پیشنهاد کرده است که در صورتی که فلسطینیها راوادار به پذیرفتن طرح خودمختاری ساحل غربی و نوار
غزه بنمایند ٬چریکها منافع آمریکا در خاورمیانه را مورد تهاجم قرار خواهند داد .وی به یک نماینده
ـکنگره آمریکااطمینان داد که ایجاد یک دولت فلسطینی در قلمرو محدود باعث خواهد شد که در استفاده
ازروشهای خشونت بارجهت توسعه قلمرو خودمحدودیتهایی به وجود آورد و عالوه بر این باعث خواهد
شد که اسرائیل بیقید و شرط به رسمیتشناخته شود .نظریات عرفات و دیگر همکارانش درباره عملیات
احتمالی ملی فلسطینی چندان نیز واضح نیست.
)طبقه بندی نشده( به عنوان رئیس کمیته مرکزی فتح ٬ریاست کمیته اجرائی ساف ٬و فرماندهی کل
نیروهای انقالب فلسطین ٬عرفات نیرومندترین رهبر فلسطینی میباشد.
)طبقه بندی نشده( صالح خلف )ابوایاد( .در سال  1933در شهر یافا متولد شده است.
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)طبقه بندی نشده( خلف در سال  1948اسرائیل را به قصد نوار غزه ترک نمود .پس از آن به دانشگاه
قاهره رفت و با عرفات آشنا شد و به عنوان دستیار وی در فدراسیون دانشجویی فلسطینی به فعالیت
پرداخت .خلف از اولین پایهـگذاران فتح است و کمکهای شایانی در تشکیل اولین هستههای مخفی آن
نموده است .تا سال  1967در ـکویت کار میکرد و پس از آن به فعالیت تمام وقت در فتح پرداخت .در سال
 1970خلف در اردن دستگیر شد .لیکن وساطت ناصر ٬رهبر مصر باعث ممانعت از اعدام وی گردید.
)سری  /غیر قابل انتشار برای ملل بیگانه  /هشدار اطالعاتی( خلف که معموًال از او به عنوان دومین
شخصیت نیرومند فتح یاد میشود .مطمئنًا در رأس سازمان قرار دارد و احتماًال مهمترین رهبر سازمان
سپتامبر سیاه که اـکنون در خفا به سر میبرد ٬بوده است .او به این علت که در وطن فرصت مبارزه نبود٬
حامی تروریسم بینالمللی شده بود .نام خلف در رابطه با عملیات سپتامبر  1972درالمپیک مونیخ٬توطئه
برای سرنگونی شاه حسین اردنی در اـکتبر  1974وتصرف سفارت مصر درمادرید درسپتامبر  1975برده
میشود .هرگاه که یکی از فرماندهان مورد اعتماد خلف سفری داشته باشد شایع میشود که تروریسم
بینالمللی سازمان سپتامبر سیاه هنوز پایان نیافته است.
)سری  /غیر قابل انتشار برای ملل بیگانه و همپیمانان آنها  /هشداراطالعاتی( خلف عملیات رباط را
مستقًال به عهده گرفت ٬چون کمیته مرکزی فتح در طول  6ماه قبل از آن عملیات وی را فاقد هرگونه نقش
در ساف اعالم کرده بود .عرفات به سازمان سپتامبر سیاه دستور داده بود که عملیات خود را در سپتامبر
 1974متوقف سازد .بعضی از دولتهای عربی نیز که به اعتبار چپگرایانه خلف عالقهمند بودند ٬به قولی
اصرار داشتهاند که وی این عملیات را ادامه دهد .از طریقانجام عملیات رباط ٬خلف قصد داشته است
ثابت کند که در رابطه با نهضت فلسطینی وی دارای قدرتی بیچون و چرا میباشد .پس از فاش شدن این
توطئه و به دنبال آن چند هفته غیبت محتاطانه ٬خلف دوباره در مرکز ساف با نقشی مهمتر وخطیرتر ظاهر
ـگشت.
)سری  /غیر قابل انتشار برای ملل بیگانه و همپیمانان آنها  /هشداراطالعاتی( خلف نیز مانند عرفات
در روابط خود با دولتهای عربی و گروههای فلسطینی مستقل و باانعطافپذیری عمل میکند .وی اولین
شخصیت فلسطینی بود که با رهبر لیبیایی یعنی قذافی تماس برقرار ساخت و چندین بار کمکهای مالی و
تسلیحاتی از وی دریافت نمود .پس از کنارهـگیری از قذافی ٬احتماًال خلف با عناصر رهبریت مـصر
ارتباطهایی برقرار کرده است .پس از آن به اتحاد با سوریه دست زد :وی نقش بسیار مهمی در مذاـکرات
سوریه و لبنان ایفا کرد و به حمایت از مخالفت سوریه علیه ابتکار )صلح-م( سادات پرداخت و خواستار
سرنگونی رئیس جمهوری مصر گردید.
)طبقه بندی نشده( در بهار سال  1978به هنگام بروز مشاجرات درونی فتح وی رفتار مشابه دیگری
نیز بروز داد .اصوًال در ماه آوریل خلف با همکاری با نیروهای سازمان ملل که میخواستند عقبنشینی
اسرائیل را سهولت ببخشند ٬مخالفت ورزید .ظاهرًا وی از چپیهای فتح که میخواستند به اسرائیل بـه
هنگام عقبنشینی حمله نمایند ٬حمایت میکرد .هنگامی که عرفات و دیگر متحدینش با چپیها برخورد
قاطع نشان دادند ٬او نیز به جای مخالفت ٬به تأیید میانهروهای مسلط پرداخت و مشکالت فتح را به گردن
”عراقیهای خرابکار“ انداخت و به طور موقت از لبنان خارج شد و پس از خاتمه طوفان دوباره مراجعت
نمود.
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)طبقه بندی نشده( اخیرًا ٬خلف در لبنان نقش واسطه یا میانجی را ایفا میکرده است :وی برخالف
تمایل رادیکالهای فلسطینی با نخست وزیر لبنان مالقات نمود و خواستار تشکیل اجالسی بین نمایندگان
ساف و راستگرایان لبنان گردید .خلف اظهار داشت که فلسطینیها و لبنانیها هر دو در این بحران لبنان
درگیر هستند و این جنگ نیز به وسیله آمریکا ترتیب داده شده ٬تا ساف نابود شود.
)طبقه بندی نشده( تمایل خلف به اشاعه افکار واعمال به طرقی کـه عـرفات ”دیـپلمات“ و یـا
”سیاستمدار“اصًال موافق آنها نیست ٬سبب شده است که عرفات از این وضع کامًال بهرهبرداری نماید .در
اجالس تریپولی در سال  1977خلف بود که به جای عرفات اسناد رسمی سازمان فتح را امضاء کرد و به
این وسیله خود را از همکاری بامرتدین مبرا نمود .ولی چون در سازمان فتح خلف نیز دارای پایگاه قدرت
مخصوص به خودش میباشد و منابع مالی مخصوص به خود نیز دارد ٬عرفات سعی دارد به نحوی بر
عملیات وی کنترل و نظارت اعمال نماید.
)طبقه بندی نشده( یاداشتهای خلف ٬به صورت کتابی به نام فلسطینی آواره در فوریه سال 1978
منتشر گردید.
)سری  /غیر قابل انتشار برای ملل بیگانه و همپیمانان آنها  /هشدار اطالعاتی( خلف رئیس دفتر
امنیتی متحده و نیز عضو کمیته مرکزی سازمان فتح میباشد.
)طبقه بندی نشده( خلیل ابراهیم الوزیر )ابوجهاد( .در سال  1931یا  1941در غزه متولد گردیده
است).؟(
)سری  /غیر قابل انتشار برای ملل بیگانه( وزیر که مردی است کم سروصدا و معموًال دور از انظار
عموم به سر میبرد با خواهر عرفات ازدواج کرده است ویکی ازمؤسسین اصلی سازمان فتح میباشد.وی
آموزشهای نظامی خود را در جمهوری خلق چین دیده است و به عنوان کلنل در ارتش آزادیـبخش
فلسطین خدمت میکرده است .وی همیشه عضو یکی از هیئتهای نمایندگی فتح در سفر به چین بوده و به
دیگر کشورهای کمونیستی آسیا نیز سفر کرده است .وزیر در ژوئیه سال  1975به سرکردگی یک هیأت
بسیار نیرومند از طرف ساف به چین سفر کرد تا عالوه بر مستحکم کردن روابط ٬سالح و دیگر حمایتهای
الزم را از آنجا به دست آورد.
)سری  /غیر قابل انتشار برای ملل بیگانه( عالوه بر همبستگی بسیار نزدیک وی با عرفات ٬وزیر از
جهت نقشی که در عملیات و امور نظامی عهدهدار است در سازمان فتح دارای اهمیت است .زمانی ٬وی
مسؤل گردآوری سالح و مواد برای فتح بود .بنابه گزارشات رسیده وی در سالهای  1972-73رهبر مهم
سازمان سپتامبر سیاه بوده است .در حال حاضر ٬وی عضو کمیته مرکزی فتح و رئیس دفتر امور غربی این
سازمان که بر عملیات درون اسرائیل و مناطق اشغالی نظارت دارد بوده و نیز فرمانده العاصفه که شاخه
نظامی فتح است میباشد .وزیر شخصًا مسئول طراحی و نظارت بر آموزش در مورد عملیات هتل ساووی
تل آویو در مارس  1975و تروریسم در جاده بین تلآویو-حیفا در مارس  1978بوده است.
)طبقهبندی نشده( وزیر که به عرفات وفادار است ظاهرًا از مواضع محافظه کارانه ریاست فتح حمایت
ـکرده و از نیروهای العاصفه جهت سرکوب مخالفین فتح در آوریل  1978استفاده کرد و مسئول تالشهایی
در به وجود آوردن تسلط راستگرایان فلسطینی در جنوب لبنان در اواخر همان سال میباشد.
)طبقه بندی نشده( در تاریخ دهم اـکتبر  1978یک بمب الکترونیک در کنار جادهای که وی از طریق
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آن در حال سفر بود ٬منفجر گردید و شیشه جلوی ماشین وی را در هم شکست ٬ولی وزیر از چنگال مرگ
ـگریخت.
)سری  /غیر قابل انتشار برای ملل بیگانه( چون پایگاه قدرت وزیر به عنوان بخشی الینفک از ساخت
سازمان فتح نگریسته میشود ٬همه او را به عنوان دومین شخصیت نیرومند فتح میشناسند و رقـیب
بالقوهای برای خلف به شمار میرود.
سوابق:
)طبقه بندی نشده( سازمان فتح که در اوائل دهه  1950توسط تبعید شدگان فلسطینی در ـکویت
تشکیل شد ٬در سال  1959وارد صحنه شد و دست به یک سری شبیخونهای کماندویی در اسرائیل در
تاریخ اول ژانویه  1965زد .پس از جنگ شش روزه سال  ٬1967فتح به سرعت رشد یافته دیگـر
سازمانهای فدائی را تحت الشعاع قرارداد .در سال  1969یاسر عرفات رهبر سازمان فتح ریاست ساف را
نیز به عهده گرفت.
)طبقه بندی نشده( حمالت تالفی جویانان اسرائیل باعث شد تا نبرد  1968در کرامه درگیر شود که در
آنجا فتح به مدت  3روز با حمایت ارتش اردن با اسرائیل به جنگ پرداخت .لیکن در سال  ٬ 1970در
نتیجه عملیات تروریستی که همیشه در اردن پایان میپذیرفت اردنیها حضور فلسطینیها را خطری علیه
رژیم خود به حساب آوردند .در تابستان ) 1970سپتامبر سیاه( و  1971همه سازمانهای چـریکی
فلسطینی به زور از اردن اخراج گردیدند و اـکثر دفاتر و فعالیتها به لبنان منتقل گردید.
)طبقه بندی نشده( چون انجام عملیات علیه اسرائیل از درون کشـورهای عـربی مـجاور دچـار
محدودیت روز افزون شده بود ٬سازمان فتح در نوامبر  1971توسط سازمان سپتامبر سیاه با به قتل
رساندن نخست وزیر اردن به تروریسم بینالملی دست زد.
)طبقه بندی نشده( پس از جنگ خاورمیانه در اـکتبر سال  1973سازمان فتح اهداف خود را قدری
سبک و سنگین نمود و اینچنین به نظر میرسید که این سازمان پذیرفته است که دیگر به هیچوجه امکان
ندارد بتوان تمام منطقه فلسطینی مذکور در قرارداد انگلیسی ـ فلسطینی را با نبرد مسلحانه همان طور که
در منشور ملی فلسطین آمده آزاد ساخت .به رهبری سازمان فتح ٬ساف به صدور یک دستور کار دست
سازد و اهداف زمینی محدود خود را بیان داشت و اظهار نمود که مایل است در کنفرانس صلح ژنو حضور
به هم رساند) .آن تعداد از گروههای فدائی که طرح  1974ساف  /فتح را قبول نکرده بودند در زمره
ارتدادیون درآمدند(.
)سری  /غیر قابل انتشار برای ملل بیگانه و همپیمانان آنها  /هشدار اطالعاتی( پس از جنگ نیز
عملیات نظامی فتح علیه اسرائیل محدود به عملیات نفوذی از طریق لبنان گردید و لبنان نیز متحمل
عملیات تالفیجویانه اسرائیل گردید.
مشاجرات پیشین فلسطینی لبنانی بر سر چنین عملیاتی نیز به وسیله معاهده قاهره در سال  1969و
پروتکل ملکارت در  1973تخفیف داده شد .هدف این قراردادها نظم بخشیدن به حضور فلسطینیها در
لبنان بود ٬لیکن سبب شد که لبنانیها نیز از طریق بازگذاردن مرزهایشان جهت انجام عملیات کماندویی
درگیر شوند .به همین جهت ٬فلسطینیها نیز مدعی هستند که قرارداد قاهره حق آنها در باقیماندن در
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جنوب لبنان را مشروعیت بخشیده است .در نتیجه مشکالت چند برابر شد چون حضور فلسطینیها در
لبنان تعادل نظام سیاسی فرقهای لبنانیها را به خطر میانداخت و سبب بروز جنگی در آوریل 1975
ـگردید .سازمان فتح نیز دوشادوش نهضت ملی لبنان )مسلمان ٬چپی( جنگید٬شبهنظامیان این نهضت را
مسلح کرده آموزش داد و در بعضی از آنها نیز عالوه بر شرکت در مبارزه به رهبری پرداخت .نیروهای
امنیتی فتح فرمانده پادگان بیروت را تحریک کردند تا به ”ـکودتا از طریق تلویزیون“ در مارس 1976
دست بزند .در ژوئن  1976با پیوستن به مسیحیان راستگرا وارد صحنه گردید .فلسطینیها برای حفظ
آخرین جبههای که هممرز وطنشان بود جنگیدند.
در اـکتبر  ٬ 1976اجالس عربی ریاض نقش سوریه را مشروعیت بخشید ٬ولی مانع از آن شد که سوریه
در لبنان و در نهضت فلسطین نقش مسلط را داشته باشد .معذالک فلسطینیها وارد شدند تا به دستورات
سوری )عربی( تن در دهند.
)سری  /غیر قابل انتشار برای ملل بیگانه  (.../... /علیرغم آتشبس و نیروهای بازدارنده عربی در
لبنان ٬گاه و بیگاه حمالتی نیز رخ میداد .گاهی نیز سازمان فتح برای جلوگیری از اعمال تحریکآمیز
ارتدادیون و در نتیجه اوج گرفتن جنگ دست به عملیاتی میزد و زمانی دیگر نیز باارتدادیون در جنگ
علیه شاخه صاعقه و نیروهای بازدارنده تحت فرمان سوریه شرکت میجست تا اتـحاد و قـاطعیت
فلسطینیها باقی ماند.
باتداوم جنگ ٬تضاد بین مسیحیان تحتالحمایه اسرائیل و سوریها و نیروهای بازدارنده یافلسطینیها
بسیار آشکار گشت و عملیات فتح ٬قابل تمایز از عملیات دیگر نهضتهای مقاومت نگردید.
)طبقه بندی نشده( در ژوئیه سال  1977قرارداد اشتوره جهت آرام ساختن اوضاع از طریق تعیین
مدت زمانی جهت اجرای معاهده قاهره  1969و تنظیم حضور فلسطینیها برای بار دیگر در لبنان منعقد
ـگردید .این طرح خواستار عقبنشینیفلسطینیها از نقاط غربی و مرکزی جنوب لبنان و ایجاد یک نوار
امنیتی در طول مرز اسرائیل گردید .مشروط بر اینکه این نوار به وسیله نیروهای ارتش لبنان پاسدرای
شود .ولی تا نوامبر همان سال معلوم شد که قرارداد اشتوره نیز قابلیت کاربرد ندارد .ارتش ناتوان لبنان
نمیتوانست نقش خود را در جنوب ایفا نماید و فلسطینیها نیز از عقبنشینی کامل و ایجاد یک خلأ در
جبهه امتناع میورزیدند .عالوه بر اینها به علت ابتکارات سادات سوریه نیز از وادار ساختن به همکاری
فلسطینیها با توسل به زور خودداری کرد .خشونتهای مرگباری کهتا مارس  1978ادامه داشت ٬نشانه
وجود یک بنبست بود.
)طبقه بندی نشده( ابتکار سادات نیز تأثیراتی بر موضع فلسطینیها در لبنان ٬وحدت درونی فتح ٬و
روابط فتح با دیگر گروههای فلسطینی و دولتهای عربی به خصوص عراق ٬بر جای نهاد .در اعتراض به
ابتکار صلح سازمان ژوئن سیاه در فوریه  1978سردبیر االاهرام ٬یوسف الصیبایه را که دوست صمیمی
پرزیدنت سادات مصری بود به قتل رسانده ٬به گروگانگیری دست زد و هواپیمایی را در نیکوزیا در قبرس
ربود.
)طبقه بندی نشده( سازمان فتح که مایل نبود دیگر مخالفین ابتکارصلح با عملیات خود ٬گوی سبقت
را از وی بربایند ٬در مارس  1978در جاده تلآویو ـ حیفا به یک سری عملیات مبادرت ورزید .به عنوان
تالفی نیروهای دفاعی اسرائیل به لبنان هجوم آوردند تا جنوب رودخانه لیطانی را از وجود پایگاههای
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چریکی پاـک سازند .فلسطینیها نیز که منتظر چنین حملهای بودند به عقبنشینی منظم مبادرت ورزیده و
از نقاط استراتژیک پیشروی اسرائیل را متوقف ساختند .فلسطینیها توانستند نیروهای اسرائـیلی را در
مدت زمان خیلی بیشتر از آنچه که نیروهای مصری در  1956و نیروهای مرکب عربی در  1967توانسته
بود متوقف سازند .بنابه گزارشات خسارات فلسطینیها حدود نیمی از آنچه بود که قبًال پیشبینی شده بود.
به عبارت دیگر فلسطینیها از نظر خودشان پیروز شده بود.
)محرمانه  /غیر قابل انتشار برای ملل بیگانه( حمله اسرائیل سبب به وجود آمدن نیروهایمیانجیگر
سازمان ملل و قرار گرفتن آنها بین مرز اسرائیل و فلسطینیها گردید .عرفات از ساف خـواست تـا از
تالشهای نیروهای میانجیگر سازمان ملل که عقبنشینی اسرائیل از لبنان را سهولت میبخشید ٬حمایت
نمایند .لیکن فلسطینیها مصرانه اعالم میداشتند که هیچ یک از قطعنامههای سازمان ملل و یـا مـفاد
نیروهای میانجیگر این سازمان قادر به تغییر قرارداد قاهره نمیباشد؛ و بنابراین آنها از حق بازگشت خود
به جنوب دست برنخواهند داشت .لیکن فلسطینیها بر سر زمان بازگشت به آنجا با یکدیگر به مخالفت
برخواستند .چپگرایان سازمان فتح و گروههای ارتدادیون به عملیات علیه نیروهای اسرائیلی در حال
عقبنشینی دست زدند و سعی کردندهمکاری عرفات با نیروهای میانجیگر سازمان ملل را با حمله به
نیروهای این سازمان از اعتبار ساقط سازند.
)طبقه بندی نشده( یک هفته قبل از حمله اسرائیل ٬عرفات سعی کرد علیه مخالفین با تمام قوااقداماتی
انجام دهد .کلنل علی سلیم حمد )ابوسعید( سرکرده گروه ضربتی فتح به نام الثوره )فتح انقالبی( به اتهام
تالش جهت به قتل رساندن عرفات و ربودن یک هواپیمای عربی در  1977به طور مرموزی به دام افتاد.
ابوسعید در مقایسه با دیگران فقط یک حرکت جزئی در برابر محافظه کاران فتح نشان داده بود.
)طبقه بندی نشده( آتش مخالفتهای شدیدتر هنوز در زیر خاـکستر پنهان بود .در جنگ لبنان ٬به
فرماندهان فتح قدرت و اختیارات مستقل در واحدهای نظامیشان اعطا شده بود .یکی از چپگرایان فتح
به نام محمد داود عوده )ابوداود( سعی کرد تصمیم عرفات در قبال نیروهای میانجیگر سازمان ملل و
جنوب لبنان را نادیده گرفته عملیات را تا آن سوی مرزهای اسرائیل ادامه دهد .وی حدود  120تن که
اـکثرشان عضو سازمان ژوئن سیاه بودند را گرد خود جمع کرد وتصمیم گرفت که به اسرائیلیها حمله نماید.
عرفات دستور دستگیری آنها را صادر کرد و مبارزهای در گرفت .محمد صالح )ابـوصالح( و مـجید
ابوشراره به طور همصدا و صالح خلف به طور ضمنی ازداود و متحدش ناجی آلوش اعالم حمایت کردند.
عرفات نیز از طرف خلیل الوزیر و هایل عبدالحمید حمایت شد و وزیر ٬حمله به افراد داود را فرماندهی
نمود .پس از درگیری یک سری عملیات درون گروهی دیپلماتیک و اجالسهای پشت سر هم فتح ٬بیانیه
سیاسی کمیته مرکزی در سوم ماه می صادر شد و به چشمپوشی از اختالفها ولی مقصر شناختن شبه
نظامیان منجر گردید .اـکثر دستگیر شدگان آزاد گردیدند.
)طبقه بندی نشده( لیکن عرفات به تالش خود برای ایجاد نظم و انضباط در سازمان فتح و نهضت
مقاومت فلسطین ادامه داد .در ماه می  1978وی سعی کرد فرماندهان نظامی همپیمان با صالح و خلف را
برکنار سازد .با واـگذاری مسئولیت تصمیمگیری پیرامون شرایط نظامی در لبنان به وزیر از صدور فرامین
نظامی مستقل جلوگیری به عمل آورد .در ماه ژوئن ٬عرفات دستورتشکیل یک اجالس انقالبی فوقالعاده
را صادر کرد که در طی آن دو تن ازفلسطینیها را به جرم خیانت در امور حفاظتی به اعدام محکوم نمودند.
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داود این عمل اجالس را محکوم شمرد و اعالم کرد که آن دو ”شهید“از زمره دستگیر شدگان در ماه آوریل
بودهاند.
)طبقه بندی نشده( با مشاهده مشاجرات درونی فتح ٬جبهه ارتدادی و جبهه دموکراتیک آزادیبخش
فلسطین بیانیهای مشترک صادر کردند و طی آن حمله به نیروهای داود و مقابلههای نظامی بین گروههای
فلسطینی را به این بهانه که دشمن را دلگرم میسازد ٬محکوم نمودند .همین گروهها به تصمیمات عرفات
در قبال جنوب لبنان اعتراض کرده و پیشنهاد کردند که فرماندهان کل همه گروهها و نمایندگان کمیته
مرکزی فتح و دیگر عناصر ناسیونالیست ٬رهبریت انقالب فلسطینی را به دست گیرند .ولی عرفات نیزبا
یک ضدپیشنهاد مبنی بر اینکه یک ارتش خلقی با فرماندهی مرکزی در لبنان ایجاد شود تا بر اجزاء
مختلفه نهضت مقاومت نظم و انضباط حاـکم سازد ٬پیشنهاد آنها را خنثی نمود.
)طبقه بندی نشده( عرفات نه تنها با سازمان فتح و دیگرارتدادیون فلسطینی ٬بلکه با رژیمهای حامی
آنها چون رژیم عراق نیز برخورد مینمود .پس از  1976زمانی که عراق به تالش اجالس ریاض مبنی بر
تحمیل صلح در لبنان اعتراض نمود ٬وی )عرفات( از بغداد بازدید ننمود .عراقیها هرگونه صلح با اسرائیل
را رد میکنند و خواهان ادامه جنگ علیه دولت یهود از لبنان به هرقیمتی که شده میباشند .آنها بخصوص
نسبت به کنار آمدن عرفات و حافظ اسد سوری و رژیم رقیب بعثی خود مظنون بودند .در پاییز 1976
عراق با توسل به سازمان ژوئن سیاه دست به یک سری عملیات خرابکارانه علیه سوریه زد .در سال
 ٬1978فرستادگان و دفاتر خارجی ساف  /فتح هدف عملیات تروریستی تحت حمایت عراق قرار گرفت
و یک سری عملیات با کشتار محافظهـکار ساف سعیدحمامی در لندن در ژانویه  1978آغاز گردید.
سازمان فتح و ساف پیرامون ارتباط عراق با این عملیات سکوت اختیار کردند تا اینکه در ژوئن 1978
ریاست دفتر ساف در ـکویت نیز به قتل رسید .در ژوئیه ٬کمیته اجرائی ساف یادداشتی به دولت عراق
فرستاد و از آن دولت خواست تا البناء رهبر سازمان ژوئن سیاه را تحویل داده ٬ایستگاه رادیویی وی را
تعطیل نماید .ساف ”مایل بود که عراق به جای اینکه پایگاهی برای نابودی انقالب فـلسطین بـاشد٬
پایگاهی برای استمرار انقالب فلسطین باقی بماند“.
)طبقهبندی نشده( سازمان فتح که دچار تنگنا شده بود ٬در برابر عملیات و کشتار خرابکارانه تحت
حمایت عراق آن کشور را با عملیات تالفیجویانه موردتهدید قرارداد .در ماه ژوئیه واوت و سازمان فتح
یک رشته عملیات تروریستی را علیه عراق در کشورهایی از انگلستان گرفته تا پاـکستان به مرحله اجرا
ـگذاشت .و همزمان ٬این سازمان با چند گروه ارتدادی تحت الحمایه عراق از قبیل جبهه آزادیبخش عربی٬
جبهه پایداری ملی ٬و جبهه آزادیبخش فلسطین در لبنان برخوردهای شدیدی نمود .سازمان فتح حتی به
دفاترا رتدادیون در لیبی نیز حمله کرد.
)طبقه بندی نشده( سفیر الجزایر در لبنان از طرف رئیس جمهور الجزایر بومدین به وساطت پرداخت.
عرفات موافقت کرد که تمام تبلیغات خود را متوقف ساخته ٬همه عملیات و حمالت تروریستی خود را
علیه سازمانهای ارتدادی در لبنان پایان بخشیده و به مذاـکره مستقیم بین ساف و عراق تن در دهد .پس از
انفجار عظیمی که در اواسط ماه اوت در بیروت در یکی از پایگاههای مشترک فلسطینیها صورت گرفت٬
نمایندگان فتح و نمایندگان همه دیگر گروههای فدائی به اجالسهای دوجانبه وارد شدند مـوافـقتنامه
ـکمپدیوید نیز در ماه سپتامبر آشتی میان آنها را تسریع نمود ٬چون آنها متوجه شدند که ایجاد یک جبهه
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متحد عربی جهت مخالفت با صلح مصر و اسرائیل از هر مسئله و مشاجره دیگر ضروریتر میباشد .در
سرتاسر پاییز رهبران فلسطینی جهت اتحاد ٬با یکدیگر مالقات نمودند و یک حسن تفاهم میان سوریها٬
عراقیها وفلسطینیها در نتیجه این گردهماییها ظاهر گشت .تنها صدای اعتراض از طرف جبهه دموکراتیک
آزادیبخش فلسطینی در رابطه با عمل اردن در ماه نوامبر به عنوان مخالفت شدید ٬بلند شد.
)طبقه بندی نشده( انتظار میرفت که اجالس شورای ملی فلسطین در ژانویه ” 1979آغازی برای
یک اتحاد پر سروصدا“ باشد ٬ولی بیشتر به صورت تالشی برای کسب قدرت درآمد .برای اولین بار
سازمان فتح در این اجالس شورای ملی فلسطین شرکت جست و در آن حتی یک گروه دیگر فلسطینی با
وی متحد نشد ٬بقیه که در نتیجه اختالفشان علیه فتح متحد شده بود در ساف نقش مسلط یافته بودند.
رهنمود گروههای ارتدادی ٬بخصوص جبهه مردمی آزادیبخش فلسطین به کمیته اجرائی هدف اصلی
اجالس شده بود .ولی فتح هر گونه فرمول دوبارهسازماندهی را رد کرده ٬میخواست به جای عضویت
ـگرفتن نمایندگان ارتدادیون که باعث کاهش قدرتش میشد ٬تعداد نمایندگان خود را در کمیته اجرائی
افزایش دهد .گروههای دیگر نیز مصرانه از پذیرش آن انکار میکردند و در پایان ٬کمیته اجرائی ترکیب
قبل از اجالس شورای ملی فلسطین را که به نفع فتح بود ٬حفظ نمود .یکی دیگر از نتایج نافع به حال فتح
تصاحب منافع مادی از طریق این اجالسها بود .چون فتح مایل بود که منابع مادی از طریق نهادهای تحت
ـکنترل ساف توزیع گردد .در حالی که دیگران مایل بودند این توزیع براساس ویژگیهای گروهی انجام گردد.
ولی اـکنون کمیته اجرائی راهی بین نهادها و سازمانها را اختیار خواهد کرد؛ و سازمان فتح نیز براین کمیته
اجرائی تسلط دارد.
)طبقه بندی نشده( شورای ملی فلسطین ٬بیانیه عرفات به اردن را که از شاه حسین خواسته است که
اجالس بغداد را که در آن ساف به رسمیت شناخته شده و به عنوان تنها نماینده فلسطینها در درون و بیرون
از مناطق اشغالی پذیرفته است به دیده احترام بنگرد ٬مورد تصویب قرار داد .فتح استدالل میکند که
ـگفتگوهای دوجانبه با اردن برای دور نگهداشتن این کشور از قرارداد صلح ضروریست ٬یعنی دیپلماسی به
خاطر دیپلماسی .دیگر گروههای فدائی خواستار نتایج واقعگرایانهتر از قبیل پـایگاه ٬دفـاتر و حـق
عضوگیری در اردن هستند ٬در حالی که با این نحوه تسلیم آنها معتقدند که فقط از نظر سیاسی چیزهایی به
دست خواهند آورد .روابط فلسطینی  -اردنی هنوز هم در جوامع فلسطینی ٬ضد و نقیض است.
)طبقه بندی( به طور کلی ٬ممکن است فلسطینیها و نیز فتح یک ارزیابی مثبت از اجالس شورای ملی
فلسطین بنمایند .این اجالس باالخره سبب شد که گروههای دارای تضاد فلسطینی به تالشها و مباحثاتی
جهت رسیدن به اتحاد دست بزنند .دراواسط فوریه  ٬ 1979خطر یک صلح خاورمیانه آرامش را به درون
فلسطینیها بازگرداند.
)محرمانه  /غیر قابل انتشار برای ملل بیگانه( برای سازمان فتح افکار صلحآمیز میتواند ٬محرک
افکار تروریسم بینالمللی باشد .در نوامبر  1978بنابه گزارشات رسیده به سازمان سپتامبر سیاه دستور
داده شده بود تا به تجدید حیات هستههای خود در اروپا بپردازد .عدم کفایت اطالعات موجود ٬با این
وصف مانع از آن است که بتوان درباره میزان خطرات تروریستی از این منبع نتیجهـگیری کرد.
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فنون و روشهای عملیاتی
)محرمانه( اصوًال سازمان فتح سعی دارد عملیات خود را در اسرائیل و سرزمینهای اشغالی با نفوذ از
خشکی و نفوذ فزاینده از طریق دریا متمرکز سازد .مأموریتهای اصلی آنها اغلب گروگانگیری بود تا آنجا
را به موقع با فداییانی که در زندانهای اسرائیل به سر میبرند معاوضه سازند و کشتار اسرائیلیها نیز شامل
این مأموریتها نیز میشود.
حمالت دراماتیکی که توسط سازمان فتح در اسرائیل صورت میگیرد ٬سبب میشود که این سازمان
در میان دیگر گروههای چریکی که به خطر شدیدتر درگیری با دشمن در خاـک دشمن در مقایسه با
حمالتی که در قلمرو بینالمللی انجام میشود واقف هستند ٬موقعیت بسیار مهم خود را حفظ نـماید.
معمولتر از همه مأموریتها این است که نفوذ کنندگان و تروریستهای مناطق اشغالی ٬اعرابی را که بـه
همکاری با اسرائیلیها پرداختهاند ٬یا مؤسساتی چون تبادل کارگر و وسایط نـقلیهای را کـه کـارگران
فلسطینی حمل میکنند و در رابطه با حاـکمیت اسرائیل هستند ٬مورد حمله قرار میدهند .بمبگذاری و
حمالت موشکی بسیار مورد حمایت قرار میگیرند ٬در حالی که بمبگذاری در بازارهای شلوغ انجام
میشود و هدف حمالت موشکی نیز یهودینشینهای شمال اسرائیل میباشند .در اواخر  1978تعداد
حمالت تروریستی علیه یهودینشینهای اسرائیلی ساحل غربی به شدت فزونی یافت .حتی اـگر در اثر این
حمالت مناطق غیرنظامی نیز مورد اصابت قرار گیرد ٬سازمان فتح مدعی میشود که اهداف وی
تنها مناطق نظامی بوده و میباشد.
)طبقه بندی نشده( سازمان فتح را مسئول اـکثر وقایعی که در اسرائیل و مناطق اشغالی رخ میدهد
میدانند و آن را با نام کلی ساف شناسایی میکنند.
)محرمانه( با وجود اینکه چند سال است که سازمان سپتامبر سیاه ٬کاری انجام نداده است ٬هنوز هم
ـگزارشاتی مبنی بر آغاز عملیات توسط آنها دریافت میگردد .سازمان سپتامبر سیاه در روزهای اوج
عملیات خود بیشتر از کارهای دراماتیک مرکب از فعالیتهای مختلفی چون کشـتار ٬هـواپـیماربایی٬
ـگروگانگیری و خرابکاری حمایت میکرد .دراین گونه عملیات مقامات و عمال اسرائیلی در خارج ٬مراـکز
تجاری یهودیان ٬شرکتها و پایگاههای غربی و اردنیهامعموًال اهداف اصلی را تشکیل میدادند .طرح
مأموریتهای سازمان سپتامبر سیاه به دقت ریخته میشد و نیروی انسانی الزم برای انجام این مأموریتها
نیز از میان افراد تحصیل کردهای که معموًال به چند زبان آشنایی داشته و از سلسله مراتب گروههای
چریکی مختلف به شمار میرفتند و یا از میان هواداران آنها برگزیده مـیشدند .ایـن افـراد مـنتخب
آموزشهای ویژه میدیدند و اسناد جعل شدهای دریافت میداشتند و معموًال از طریق بیروت پس از طی
یک مسافرت پیچیده و گمراه کننده به مقصد اعزام میشدند .افراد عملیات سازمان سپتامبر سیاه در بعضی
موارد حتی نمیدانستهاند که هدف نهائی آنها کدام است و یا حتی در ابتدای امر واقف نبودهاند که به یک
مأموریت انفرادی اعزام گشتهاند .فقط به هنگام رسیدن به مقصد درباره طرح موجود توجیه میشده و به
آنها اسلحه تحویل داده میشده است.
طبقه بندی نشده
ناظران تروریسم اظهار میدارند که مبارزات ضدعراقی سـازمان فـتح در تـابستان  1978فـاقد
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پیچیدگی عملیات مربوط به سازمان سپتامبر سیاه بوده است.
سازمان
)محرمانه( کمیته مرکزی با یازده عضوی که هر یک وظیفهای به عهده دارند و عرفات مسئولیتهایی به
آنها واـگذار میکند ٬هفتهای یک بار جلساتی تشکیل میدهد و ساخت هرم مانند سازمان فتح را تشکیل
داده بر کمیتههای منطقهای موجود در هر یک از اردوگاههای آوارگان فلسطینی نظارت و حاـکـمیت
خویش را اعمال میکند .شورای انقالب که دارای  120عضو میباشد ٬یک هیأت مـیانجیگر بسـیار
نیرومند است که کنترل مخارج و نظارت بر کارآیی سازمانهای اداری سازمان فتح را عهدهدار میباشد.
شورای عمومی بزرگتر ٬نوعی پارلمان است که به طور نامنظم اجالسهایی تشکیل میدهد .هرمنطقه دارای
یک واحد مربوط به خود است که هیئتهای سیاسی و نظامی و مرکز اطالعات مخصوص به خود را نیز دارا
میباشد .هستهها در قاعده هرم جای گرفتهاند که دربرگیرنده هر آردوی اوارگان فلسطینی ٬دانشگاههای
شامل دانشجویان فلسطینی و کارخانههای دربرگیرنده کارگران فلسطینی میشوند .العـاصفه ٬بـازوی
نظامی سازمان فتح بود و دربرگیرنده هنگ یرموک که به گردان و گروهان تقسیمبندی میشود و نیز
دربرگیرنده نیروهای القسطال و کرامه که به واحدهای عملیاتی تقسیمبندی شدهاند میگردد.
)سری  /غیر قابل انتشار برای ملل بیگانه( دفتر شماره  17سازمان امنیتی ویژه عرفات است که
مسئولیت آن تأمین امنیت شخصیتهای مهم سازمان فتح میباشد .به عقیده بسیاری ٬عرفات از دفتر شماره
 17به عنوان یک وسیله جاسوسی درون سازمانی و احتماًال به عنوان نیروی ضربتی علیه مخالفین سیاسی
خود سود میجوید.
)محرمانه( عناصر سازمان سپتامبر سیاه معموًال تشکیل هستههای پنج نفره را میدادند؛ که چهار نفر
آنها مجریان عملیات بوده و نفر پنجم بین هستههای خود با دیگر هستههای سری رابطه ایجاد میکرده
است .تنها رهبر سازمان بود که باید رهبران دیگر هستهها را میشناخت و یا با آنها تماس میگرفت .بسته
به شرایط موجود حجم هستهها گسترش یا کاهش مییافت .در  1974و  1975هستهها و یا تیمهای 15
نفره نیز عملیات را به مرحله اجرا میگذاردند.
قرارگاهها  /پایگاهها
)طبقه بندی نشده( قرارگاه سازمان فتح در غرب بیروت است .فدائیون آژانسهای مساعدت مالی و
ـکار سازمان ملل اردوگاههای آوارگان واقع در لبنان و سوریه را تحت کنترل قرار داده و از آنها برای ایجاد
دفاتر و دادن آموزش استفاده میکند.
)طبقه بندی نشده( منطقه ارغوب که صد میل مربع مساحت داشته و در جنوب لبنان قرار دارد ٬به
عنوان سرزمین فتح مشهوراست .هدف اصلی حمله اسرائیل در مارس  1978این بود که چریکها را از این
منطقه و دیگر مناطق مرزی بیرون رانده و به ایجاد یک کمربند ایمنی مرکب از مسـیحیان لبـنانی در
مجاورت مرز اسرائیل مبادرت ورزد .اسرائیلیها موفق شدند مرکز فعالیتهای چریکی را به منطقهای در
شمال بینرودخانه ظهرانی و لیتانی بکشانند .در جنوب رودخانه لیتانی فلسطینیها فقط توانستند یک
منطقه پیشین خود را که تایر نام داشت ٬حفظ نمایند .بندر تایر که به وسیله سازمان فتح کنترل میشود
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مهمترین منطقهای است که فدائیون از طریق آن در لبنان سالح به دست میآورند.
)محرمانه  /غیر قابل انتشار برای ملل بیگانه( سازمان فتح و دیگر شبه نظامیان فلسطینی که در  11ماه
ـگذشته نتوانستهاند فعالیت چندانی نشان دهند ٬بیشتر در تالش بودهاند که برای بار دیگر در جنوب لبنان
مستقر شوند .این تالش با افزایش جمعیت اردوگاههای آوارگان رشیدیه ٬برج الشمالی ٬و الباس در اطراف
تایر همراه و آغاز شده است .اسرائیلیها اظهارداشتهاند که در اردوگاه رشایا الفخار در شرق و اردوگاههای
غنا و صدیقین در غرب فعالیتهای چریکی باز هم تجدید شده است .همان طوری که مشاهده میشود
فلسطینیها اصرار دارند که مفاد عهدنامه قاهره حق آنها را در دست یافتن به منطقه مرزی تأمین نماید؛ ولی
همکاری آنها با نیروهای میانجیگر سازمان ملل در لبنان سبب شده است که آنها نتوانند به این حق خود
دست یابند.
)سری  /غیر قابل انتشار برای ملل بیگانه و همپیمانان آنها  /هشدار اطالعاتی( فعالیتهای اسرائیلیها
در مارس  1978نابودی بسیاری از پایگاههای فلسطینیها و سازمان فتح از قبیل مناطق آمـوزشی٬
پایگاههای فرماندهی مغازهها و دفاتر واقع در دیگر نقاط لبنان را فراهم نیاورد .بلکه احتماًال موجب
تقویت آنها شد تا در آینده به تالفی و جبران شکستهای وارده در جنوب لبنان بپردازند .فلسطینیها در
منطقه الدامور و نبطیه فرودگاههای اضطراری و دیگر تسهیالت مربوط به خود را دارا هستند .تسهیالت
واقع دراین مناطق در برگیرنده قرارگاههای اصلی و محل تمرکز بوده که در آنجاتعداد کارمندان و موشکها
در اوائل  1979افزایش یافته است .در اواخر سال  1978تغییر مکان توپخانهها در آرنون و حمدیه
افزایش یافته بود.
)محرمانه( احتماًال نیروهای نظامی سازمان فتح در البدوی ٬الدلهامیه ٬برجالشمالی ٬الساقی ٬و الطیبه
استقرار یافتهاند .پایگاهها و تسهیالت دریایی آنها در القاسمیه ٬العاصیه )همان طور که گزارش شده( ٬نهر
البریه ٬العقبیه ٬ادلون و سرافند واقع شدهاند.
)سری  /غیر قابل انتشار برای ملل بیگانه و همپیمانان آنها  /هشدار اطالعاتی( از جنگ اـکتبر 1973
به این طرف حکومت سوریه گاهی محدودیتهای شدیدی را علیه فعالیتهای فلسطینیها در سوریه اعمال
میداشته است .پس از قرارداد متارکه سوری  -اسرائیلی سال  1975در جنگ لبنان و به خاطر برقراری
روابط حسنه بین سوریه و اردن در سالهای  1976-77و به عنوان یک فشار سیاسی قبل از اجالس
شورای ملی فلسطینی در سال  1977کنترل شدیدتری برقرار گردید .با وجود این محدودیتها سازمان فتح
توانسته بود دفاتر ٬پایگاههای لجستیکی ٬مناطق آموزشی و محلهای بازپرسی اطالعاتی خـود را در
محلهای موردتأییددور ازخطوط آتش بس و مرز اردن حفظ نماید .گاهی هم بعضی ازدفاتر وپایگاههای
آموزشی تعطیل میگردید و بعضی از مقامات این سازمان دستگیر میشدند و به افراد کادر سازمان فتح
اجازه حمل اسلحه داده نمیشد .ولی عملیات سازمان فتح درسوریه هیچ گاه به طور کامل متوقف نگردید.
دفاتر سازمان فتح در دمشق همیشه باز بوده و مدرسه نظامی این سازمان در القوته افسر بیرون میداد.
)محرمانه  /غیرقابل انتشار برای ملل بیگانه( پس از ابتکارات سادات محدودیتها علیه فلسطینیهای
سوریه کاهش یافت و این روند در سرتاسر سال  1978ادامه یافت .دپوهای تسلیحاتی و انبارها به
سازمان فتح تحویل داده شدند و بنابه گزارش اسرائیلیها دو تا سه پایگاه فلسطینی در جنوب سوریه
”مجاورت مرز اردن تشکیل گردید .ایستگاه رادیویی فلسطینیها که در قاهره به حالت تعطیل درآمده بود٬
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در دمشق جایگاه جدیدی یافت.
)محرمانه  /غیر قابل انتشار برای ملل بیگانه( پس از حمله اسرائیل به جنوب لبنان در سال 1978
سوریه اجازه نفوذ بیشتر به درون اردن را داد و از در میان گذاردن اطالعات مربوط به عملیات چریکهای
فلسطینی با اردن امتناع ورزید .شاهحسین نیز اجازه نمیدهد که فلسطینیها در اردن پایگاههایی برای
خود تأسیس نمایند و امنیت نیز در آنجا به طرز بسیار شدیدی حکمفرماست.
)محرمانه( سازمان فتح که از انقالب ایران حمایت میکند ٬احتماًال در سیست زانب /زین )طـبق
ـگزارش( در سوریه و برج الشمالی لبنان به آموزش دادن ایرانیها میپردازد )ارتباط نامعلوم است(.
)سری  /غیر قابل انتشار برای ملل بیگانه  /وهم پیمانان آنها  /هشدار اطالعاتی(.
موقعیت سازمان فتح در لیبی نیز دستخوش تغییرایت بوده است .در ماه می  1977زمانی که رژیم لیبی
ـکه طرفدار جبهه ارتدادیون است ٬دو اردوی نظامی را به جبهه ملی آزادی فلسطین منتقل نمود ورق به
ضرر سازمان فتح برگشت .سازمان فتح بر دو پایگاه دیگر که یکی از آنها در تریپولی بود و دیگری در
نزدیکی بنغازی میباشد ٬کنترل بسیار شدیدی اعمال نمود.
)محرمانه( به دنبال حملهای که سازمان فتح به یکی از دفاتر سازمان ژوئن سیاه در تریپولی در ژوئیه
 1978نمود ٬حکومت لیبی تمام فعالیتهای گروهی مقاومت فلسطینی را در دفتر ساف ادغام نمود که در
نتیجه یک پیروزی برای سازمان فتح که کنترل کننده آن دفتر است به حساب آمد و اوضاع سازمان فتح در
لیبی نیز دستخوش بهبود گشت.
)محرمانه  /غیر قابل انتشار برای ملل بیگانه( سازمان فتح در مناطق اشغالی ساحل غربی و نوار غزه
هستههای بسیار فعالی را داراست .بعضی از هستهای مکشوفه ظاهرًا از روشها و سالحهای بسیار پیچیده
استفاده میکردهاند .و بعضی از آنها نیز کارگاهای سالحسازی دارند.
)سری( بنابه گزارشات رسیده العاصفه ازطریق ـکویت عملیات مناطق اشغالی راهدایت میکرده است.
)محرمانه  /غیر قابل انتشار برای ملل بیگانه( در نوامبر  1978ظاهرًا به سازمان سپتامبر سـیاه
مسئولیت داده شده که به ایجاد هستههایی در انگلیس ٬فرانسه ٬ایتالیا ٬اسپانیا ٬سوئیس و آلمان غربی
بپردازد.
)سری  /غیر قابل انتشار برای ملل بیگانه و همپیمانان آنها  /هشدار اطالعاتی( از اوائل دهه 1970
سازمان سپتامبر سیاه در قبرس پایگاهی داشته است .چند گروه فلسطینی این جزیره را به عنوان یک
پایگاه لجستیکی و یک نقطه آغاز عملیات خود علیه اسرائیلیها مورد استفاده قرار میدهند .سازمان فتح
بسیار فعال است و از قبرس تجهیزات ٬سالح ٬غذا و نیروهای انسانی به لبنان فرستاده است و طـبق
ـگزارشات واصله این سازمان در نیکوزیا ٬فاماـگوستا ٬الرناـکا و لیماسول انبارهای تسـلیحاتی دارد.
سازمان فتح سعی دارد جلو فعالیتهای شبیه به فعالیتهای مسیحیان لبنان را در این جزیره بگیرد.
)محرمانه  /غیر قابل انتشار برای ملل بیگانه( گزارشاتی که پیرامون وجود مراـکز آموزشی فداییان در
قبرس رسیده هنوز مورد تأیید واقع نشدهاند.
آموزش:
)طبقه بندی نشده( سازمان فتح برای خرابکاران ٬آدمکشها و آدمربایان دورههای آموزشی عمومی
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درمورد فنون نظامی ٬کماندو و آموزشهای ویژه تروریستی ارائه میدهد .آموزش سیاسی نیز در برنامه کار
ـگنجانده شده است.این چهارچوب مرکب از آموزش سیاسی و نظامی به درون اردوگاهها نیز برده میشود
تا پسران  10تا  14ساله را که اشبال یا شیربچه نامیده میشوند ٬در برگیرد.
)محرمانه( مهمترین برنامه آموزشی در لبنان انجام میشود .در اینجا کادرهای نظامی به فراـگیری
ورزیدگی ٬سازماندهی نظامی ٬راه رفتن درشب ٬گماردن محافظ و درگیر شدن ٬حفر تونلها و گودالها٬
زندگی در شرایط سخت ٬آشنایی با سالحها که شامل استفاده از سالحهای سنگین و توپخانه نیز میشود٬
میپردازند .تروریستهای وابسته به خلیل الوزیر ناظر عملیات درون اسرائیلی و درون مناطق اشغالی
آموزشهای مربوط به نحوه استفاده از سالح ٬شنا ٬قایقرانی ٬فراـگیری قطبنما و نقشه و نیز نحوه متکی
بودن به خود را یاد میگیرند.
)محرمانه( پس از انتشار چهارچوب کمپدیوید ٬کمیته مرکزی سازمان فتح تصمیم به آموزش 1000
نفر تکاور ویژه گرفت .گروههای منتخب در نوامبر  1978جهت دریافت دستورات به خارج فرستاده
شدند؛ از این گروهها  20گروه به شوروی  30گروه به چین 30 ٬گروه به کوبا ٬و  30گروه به ویتنام فرستاده
شدند و بجز  100گروهی که قرار شد جهت دریافت برنامهها در الدامور لبنان بمانند بقیه گروهها نیز به
الجزایر و عراق روانه گردیدند.
)محرمانه( با وجود اینکه سازمان فتح برای دادن آموزش به گروههای خود تا حدود زیادی بـه
ـکشورهای دوست متکی است ٬با این وصف در سال  1973به ابتیاع دانشکده نظامی مختص خود در دره
دمشق پرداخت تا در این رشته نیز کامًال خودکفا گردد.
)سری  /غیر قابل رؤیت برای ملل بیگانه  /غیر همپیمانان  /هشدار اطالعاتی( یک پایگاه سوری٬
چند سال قبل پیشنهاد کرد که دورههایی را در رشته جنگافزارهای شیمیایی و بیولوژیکی و نیز نحوه
استفاده از خمپاره ٬سالحهای ضد تانک و موشکهای زمین به هوا در اختیار آنها قرار دهـد .دربـاره
برنامههای علمی گزارشات دیگری نرسیده است ٬ولی احتماًال برنامههای کامًال نظامی امروزه در دسترس
آنها قرار دارد.
)سری  /غیر قابل رؤیت برای ملل بیگانه  /غیر همپیمانان آنها  /هشداراطالعاتی(فداییان در لیبی در
زمینه فنون پیاده نظام ٬مخابرات ٬نحوه استفاده توپخانههای ضدهوایی ٬مبارزه تن به تن ٬نحوه حمل و نقل
و فنون مربوط به چتربازی و غواصی آموزش دیده ٬تعالیم ویژهای نیز در زمینه چگونگی استفاده از
موشکهای سام) 7-استرال  /گریل( دریافت داشتهاند .در آوریل  1977اعضای سازمان فتح هنوز هم در
لیبی به دریافت آموزشهایی در زمینه خلبانی و هدایت هلیکوپترها و هواپیماهای جنگنده و عملیات زیر
آبی مشغول بودهاند.
)محرمانه  /غیر قابل رؤیت برای ملل بیگانه( خلبانان سازمان فتح قادر به پرواز با میگ  19 ٬ 17 -و
 21بوده و با هلیکوپترهای سی  4 -و می  8نیز قادر به پرواز میباشند.
)طبقه بندی نشده( در بهار سال  1978نهضت مقاومت فلسطین تعدادی از داوطلبین فارغالتحصیل
دانشگاهی را به لیبی فرستاده تا آموزشهای هوایی ببینند .عناصرسازمان فتح چند سال قبل نیز در الجزایر
به طی دوره مشابهای دست زدند.
)سری  /غیر قابل انتشار برای ملل بیگانه  -غیر همپیمانان  /هشداراطالعاتی( متخصصین روسی نیز
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قبل از جنگ لبنان پیشنهاد ارائه آموزش در زمینه سالحهای دفاع هوایی در چند اردوگاه آوارگان را
دادند.
)محرمانه( بسیاری از فرماندهان محلی در لبنان نیز معموًال به مدت  6ماه برای دریافت آموزش به
شوروی فرستاده میشوند و جای آنها را افرادی که تازه از سفر بازگشتهاند ٬میگیرند .درماه اوت 1978
بنابه گزارشات رسیده  32خلبان و  60مهندس تعمیر و نگاهداری دورههای آموزشی خود را درشوروی.
آلمان شرقی و چکسلواـکی طی کرده بودند.
)طبقه بندی نشده( دیگر خلبانان فلسطینی نیز در اوگاندا آموزش دیدهاند.
)سری  /غیر قابل رؤیت برای ملل بیگانه  /غیر همپیمانان /هشداراطالعاتی( در ماه ژوئیه  1978بین
سازمان ساف و آلمان شرقی یک قرارداد همکاری نظامی و سیاسی همه جانبه منعقد گردید که یکی از
شرایط آن آموزش افراد کادر بود.
)سری  /غیر قابل انتشار برای ملل بیگانه( کشور یوگسالوی نیز در سال  1976قبول کرد که اعضای
آن سازمان را جهت طی یک دوره ششماهه خلبانی هلیکوپتر پذیرا گرددد .در ماه ژوئیه همان سال کره
شمالی مشغول دادن آموزش فنون چریکی به  180نفر عضو فداییان در منطقه پیونگ یانگ بود .کشور
رومانی نیز که منحصرًا با سازمان ساف معامله میکند ٬قول آموزش در امور اداری را داده است.
)سری  /غیر قابل انتشار برای ملل بیگانه  /غیر همپیمانان  /هشدار اطالعاتی( فلسطینیها تحت
پوشش دانشجویان دانشگاههای غیر نظامی در پاـکستان نیز به گذراندن دورههـای عـمومی نـظامی
میپردازند .در پاـکستان نیروی هوایی این کشور خلبانان فدائی را آموزش میدهد .در تابستان سال
 1978سازمان فتح  15دانشجوی دانشکده افسری خود را برای طی دورههای آموزشی در نـیروی
دریایی به پاـکستان فرستاد ٬تخصص آنها میبایستی دربرگیرنده ناوچههای گشتی کوچک ٬ناوچههای
بزرگتر و ارتباطات دریایی باشد.
)طبقه بندی نشده( تعداد کمتری از خلبانان فلسطینی در کوبا آموزش میبینند .گزارشهایی که درباره
استفاده وسیع از آموزش دهندگان کوبایی در لبنان رسیده بود هرگز مورد تأیید قرار نگرفتهاند.
)طبقه بندی نشده( منابع اسرائیلی گفتهاند که مصر تا اواخر دسامبر  1978هم به آموزش غواصان
سازمان فتح در پایگاه دریایی اسکندریه مشغول بوده است.
تسلیحات
)محرمانه  /غیر قابل انتشار برای ملل بیگانه( سازمان فتح اصوًال متکی به سالحهای ساخت شوروی
واروپای شرقی است که عبارتنداز :نارنجکهای دستی اف ٬ 1-کلت اتوماتیک  7/62میلیمتری توکارف٬
تفنگهای کالشینکف -47آـکا ٬مسلسلهای  7/62میلیمتری گوریانف ٬زیو  23میلیمتری ٬انواع سالحهای
ضدهوایی ٬خمپارهاندازهای  60میلیمتری  81میلیمتری 82 ٬میلیمتری ٬و  120میلیمتری توپهای 122
میلیمتری ٬تفنگهای بدون عقب نشینی  73میلیمتری ٬موشکاندازهای ضد تانک  35مـیلیمتری75 ٬
میلیمتری 106 ٬میلیمتری و تفنگهای تکتیرانداز ٬توپهای کششی  130 ٬122 ٬ 105و  155میلیمتری٬
ـکاتیوشا و موشکاندازهای مرکب  102میلیمتری ٬موشک اندازهای سام  7 -و مهمات مربوط به همه
آنها.
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)سری  /غیر قابل رؤیت برای ملل بیگانه  /غیر همپیمانان  /هشدار اطالعاتی( بنابه گزارشهای رسیده
در فوریه  1978سازمان فتح از شوروی موشکهای زمین به هوا با برد  7/5 ٬4/5و  17/5کیلومتر را نیز
دریافت نموده است .به قولی ٬سازمان فتح تنها سازمان فلسطینی است که موشک و توپهای هویتزر در
اختیار دارد.
)محرمانه  /غیر قابل رؤیت برای ملل بیگانه( در دسامبر  1978منابع مورد تأیید قرار نگرفته بیان
داشتند که شوروی در حال تحویل دوهواپیمای باری متوسط آنتونوف ٬مشابه هواپیماهای باری ترانسال
سی 160-به سازمان ساف میباشد ٬تا در پایگاهها در یمن جنوبی جهت آمزوش مورد استفاده قرار
ـگیرند.
)محرمانه  /غیر قابل رؤیت برای ملل بیگانه( سالحها از طریق چند کشور عربی به فلسطینیها و
سازمان فتح میرسند .تالش برای ارسال این سالحها پس از اجالس وحدت و اشغال جنوب لبنان توسط
اسرائیل اصوًال از طریق لیبی و سوریه انجام میگرفت .کشتیهای لیبیایی از طریق قبرس به تایر وارد
میشدند و سازمان فتح که دریافت تمام محمولهها را در آنجا تحت کنترل خود داشت سالحها را دریافت
ـکرده و به دیگر گروههای خود تحویل میداد .سوریه نیز عالوه بر تحویل موشک و تفنگ و مواد منفجره
ـکنترل تحویل سالحهایی را که از طریق شبه جزیره عربی و عراق برای فلسطینیهای لبنان میرسید نیز به
عهده داشت .با وجود اینکه عراق از محدودیتهای ایجاد شده برای عبور سالحهای توسط سوریه شکوه
میکرد ٬ولی کامیونهای حاوی انواع سالحهای عراق به لبنان گسیل میشدند.
)سری  /غیر قابل انتشار برای ملل بیگانه  /غیرهمپیمانان  /هشدار اطالعاتی( کشور لیبی نفربرهای
زرهی ٬لندرور ٬کامیون ٬مسلسل و تفنگهای بدون عقبنشینی و مهمات در اختیار این سازمان قـرار
میدهد .این کشور همچنین یک گیرنده بیسیم بسیار قوی با قرارگاه رادیویی آن را نیز در اختیار سازمان
فتح قرار داد .صالح خلف نیز در طول جنگ لبنان محموله مربوط به خود را که عبارت بود از خمپاره
مسلسل و مهمات از لیبی دریافت نمود.
)طبقه بندی نشده( سازمان فتح از طریق کشور لیبی تفنگهای ساخت انگلیس رادریافت نمود و عالوه
بر آن این کشور ترتیبی اتخاد نمود تا هفتتیرهای آمریکایی اسمیت و وسون نیز به دست این سازمان
برسد .فلسطینیها در سال  1979منتظر دریافت یک زیردریایی کوچک از لیبی هستند تا در دریـای
مدیترانه به کار گرفته شود.
)سری /غیر قابل انتشار برای ملل بیگانه  /غیر همپیمانان  /هشدار اطالعاتی( بعضی از توپهای 155
میلیمتری سازمان فتح نیز ساخت کشور فرانسه میباشند.
)طبقه بندی نشده( سازمان فتح مدعی است که خود نارنجکانداز ضد تانک آرپیجی  7را میسازد و
به مقدار زیاد از این سالحها مهمات ضدتانک را در اختیار دارد.
)سری  /غیر قابل رؤیت برای ملل بیگانه  /غیر همپیمانان  /هشداراطالعاتی(متخصصین لهستانی در
ایجاد یک کارخانه تولید سالح آرپیجی  7و مهمات آن در اردوگاه برجالشمالی نظارت داشته و به
آموزش کارمندان سازمان فتح در ساخت این سالحهااز سال  1977به مدت یکسال مشغول بودهاند.یکی
دیگر از کارخانههای زیرزمینی تولید مهمات و سالح واقع در اردوگاه رشیدیه قرار بود در سپتامبر 1977
تولید را آغاز نماید .درباره وضع این عملیات گزارش نرسیده است ٬چون ممکن است در اثر حمله اسرائیل
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در ماه مارس  1978این مناطق نیز از بین رفته باشند.
)طبقه بندی نشده( تفنگهای آمریکایی ام 16-نیز در دست فداییان مشاهده شده است .اسرائیلیها
اظهار داشتهاند که تروریستهای جاده تلآویو -حیفا از سالحهای آمریکایی که عالمت ارتش عربستان
سعودی را داشته و شامل تفنگهای ام ٬ 16-سالحهای سبک ضدتانک و مواد منفجره میشدهاند استفاده
میکردهاند.
)محرمانه( در ژانویه  ٬ 1978عربستان سعودی 150دستگاه جیپ تویوتا برای سازمان فتح ارسال
داشت .تحویل این سالحها و وسایل نقلیه از طرف عربستان سعودی نشانگر تغییر در نحوه کمکهای این
ـکشور است که قبًال فقط شامل حمایتهای مالی و دیپلماتیک میگردد.
)سری  /غیر قابل رؤیت برای ملل بیگانه  /غیر همپیمانان( در سپتامبر  1973گزارش گردید که
پایگاههای دریایی سازمان فتح حداقل پنج ناوچه سریع السیر را که مسلح به موشکاندازهای زمین به
زمین موشکهای  140میلی متری میباشند در تصرف خود دارد.
)طبقه بندی نشده( تروریستهای سازمان فتح برای رسیدن به سواحل اسرائیل از قایقهای فرانسوی
زودیاـک استفاده میکردهاند.
)طبقه بندی نشده(تروریستهایی که به عملیاتی در اسرائیل و مناطق اشغالی دست میزنند ٬معموًال از
ـکالشینکف ٬بازوکا ٬نارنجک دستی ٬دستگاههای انفجار ٬موشک ٬مین و بمب استفاده میکنند .بعضی از
بمبها در هستههای زیرزمینی واقع در مناطق اشغالی ساخته میشود .وسایلی که در اوائل  1979در
ساحل غربی به خصوص در داخل و خارج اورشلیم مورد استفاده قرار گرفت به وسیله یک ماده منفجره
بسیار خوب و دارای میزان کارایی باال به نام سیم تکس از چکسلواـکی و یک ماده منفجره پیچیده دیگر به
نام  PDXکه هر دو قویتر از دیگر مواد منفجره مورد استفاده میباشند ٬ساخته شده بود.
)طبقه بندی نشده( طبق تأیید وزارت خارجه آمریکا کشورهای چین و کره شمالی نیزسالح دراختیار
فداییان قرار میدهند .چینیها در جنگ لبنان و پس از حمله اسرائیل سالحهای سبک به این سازمان
تحویل دادند .منابع طبقه بندی شده خاطر نشان ساختند که چین به دنبال یک قرارداد تسلیحاتی در ژوئیه
 1975ممکن است ٬موشکهای زمین به زمین با برد  25کیلومتر را نیز در اختیار ساف قرار دهد.
)طبقهبندی نشده( عربستان سعودی ٬ابوظبی ٬ـکویت و عراق نیز از طریق دمشق غذا و دارو ارسال
داشتهاند.
)سری  /غیر قابل رویت برای ملل بیگانه  /غیر همپیمانان  /هشدار اطالعاتی( امارات متحده عربی
نیز 70تن دارو 20 ٬دستگاه وسیله نقلیه نظامی )ـکامیون(و هفت ماشین )ـگویا آمبوالنس( برای اینسازمان
فرستاده است.
)سری  /غیر قابل رؤیت برای ملل بیگانه  /غیر همپیمانان /هشداراطالعاتی( در جنگ لبنان کلیسای
واتیکان به طرفین مقداری دارو تحویل داد که سازمان فتح از طرف فلسطینیها سهم خود را دریافت نمود.
)سری  /غیر قابل رؤیت برای بیگانگان( بین سالهای  1970و  1977سازمان سپتامبر سـیاه از
پاسپورتهای جعلی مربوط به  16ملت بهرهبرداری نمود.بسیاری از آنها دراواخر  1972جعل گردیده بود.
با پیدایش دو سند جعلی دیگر در سال  1978شواهدی مبنی بر توانایی سازمان سپتامبر سیاه در تولید
اسناد جعلی مسافرت بدست آمد .بخش اعظم منابع مالی ساف به سازمان فتح اختصاص داده شده است

فلسطین )251  (2

ـکه این سازمان نیز به نوبه خود آن را میان گروههای عضو ساف توزیع مینماید .سازمان فتح حدود 75
درصد این منبع مالی را در اختیار خود حفظ مینماید.
)طبقه بندی نشده( در سال  1976بنابه گزارشات رسیده در آمدهای مالی ساف بالغ بر  90میلیون
دالر گردیده بود .قسمت اعظم این پول از طریق دولتهای عربی چه به طور انفرادی و چه به طورمشترک از
طریق اتحادیه عربی تأمین میگردید .اتحادیه عربی در سال  1978یک صندوق هماهنگ شده عربی
ایجاد کرد ٬تا از طریق آن اوضاع ملی ٬اجتماعی و اقتصادی فلسطینیهای تحت اشغال حمایت شود و از
ضمیمه شدن مناطق اشغالی به اسرائیل نیز جلوگیری به عمل آید .برای سالهای  1978تا  1982این
حمایت مالی بالغ بر  1147میلیون دالر میشده که قرار است  182/28میلیون دالر آن در سال 1979
مصرف گردد .سازمان ساف در هیأت حاـکمه این صندوق نیز نماینده دارد.
)سری  /غیر قابل انتشار برای ملل بیگانه  /غیر همپیمانان  /هشدار اطالعاتی( به هنگام جنگ در
لبنان ریاست بانک ملی فلسطین دستور انتقال کمک مالی عظیمی را که از طرف ابوظبی به ساف شده بود
به حساب سازمان فتح در یکی از بانکهای سوییس صادر نمود .البته ممکن است این عمل چندان هم غیر
عادی نباشد.
)سری  /غیر قابل انتشار برای ملل بیگانه  /غیر همپیمانان  /هشدار اطالعاتی( چند مکانیزم جذب
منابع مالی نیز وجود دارد .فلسطینیهایی که در امور دولتی و یا بخشهای خصوصی در کشورهای عربی
بهخصوص در حوزه خلیج فارس کار میکنند باید عوارضی تحت عنوان ”مالیات آزادی“بپردازند .با این
وصف همه این دولتها این مالیات سرانه را به این سازمان تحویل نمیدهند .ـکویت دارای یک رابطه بسیار
پیچیده با ساف میباشد و این منابع مالی را از طرف ساف نگاهداری میکند و در مواقع حساس از طریق
مصرف آن فشارهایی بر این نهضت وارد میسازد .مقامات کویتی به گمان اینکه فلسطینیها میخواهند
دست به اقدامات ضدکویتی بزنند ٬موقتًا به تعلیق کامل این گونه کمکها مبادرت میورزیدهاند .از طرف
دیگر ٬مقامات کویتی تصمیم گرفتند که در گردآوری اعاناتی که از نظر فنی در رابطه با حمالت اسرائیل به
لبنان جنبه غیر قانونی ممکن است داشته باشد ٬دخالت ننمایند .در جامعه فلسطینیها آن دست از تجاری
ـکه به دفاتر محلی ساف چندان اعتماد ندارند ٬همیشه ترجیح میدهند که اعانات خود را مستقیمًا به لبنان
منتقل سازند.
)سری  /غیر قابل رویت برای ملل بیگانه  /غیر همپیمانان  /هشداراطالعاتی( معروف است که دولت
دوبی عوارضی را که در حمایت ازانقالب فلسطینی جمعآوری میگردید ٬برای خود به مصرف میرسانده
است .در ماه مارس  ٬1978دولت امارات متحده عربی مبلغ  10/000دالر برای ساف فرستاد ٬ولی به این
شرط که در آنجا تظاهراتی برگزار نشود.
)طبقه بندی نشده( عربستان سعودی مهمترین منبع حمایت مالی ساف میباشد .این کشور ساالنه
مبلغی بالغ بر  40میلیون دالر استعانت میکند ٬که ترکیبی از کمکهای ارائه شده از طرف خانواده سلطنتی و
 5درصد مالیاتی است که اعضای ساف مقیم در این پادشاهی باید بپردازند.
)سری  /غیر قابل رؤیت برای ملل بیگانه  /غیر همپیمانان  /هشدار اطالعاتی( در ماه اوت 1975
عراق شروع به پرداخت ماهانه مبلغ  300/000دالر به سازمان فتح نمود ٬تا به این ترتیب به عملیات
ضدنفوذی سوری در لبنان دست زده باشند .ولی به نظر نمیرسد که سازمان فتح در مرافعه تابستان 1978
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از سوی عراق کمکی دریافت کرده باشد .ولی تالشهایی که در جهت آشتی دادن این دو صورت گرفت
ممکن است ٬سرازیر شدن دوباره کمکهای ارائه شده از سوی عراق را نیز سبب شده باشد.
)طبقه بندی( دفاتر سازمان ساف ٬که گاهی به صورت جبهههایی برای عملیات تروریستی در میآید و
فرستادگان سازمان فتح نیروی انسانی الزم برای آن عملیات را تشکیل میدهند نیز ٬به وسیله اتحادیه
عرب و نیز به وسیله دولتهای میزبان آنها حمایت مالی میشود.
)سری  /غیر قابل رؤیت برای ملل بیگانه  /غیر همپیمانان  /هشدار اطالعاتی( منابع مالی مورد نیاز
مربوط به عملیات سازمان سپتامبر سیاه و حمالت سازمان فتح به داخل اسرائیل به وسیله سازمان فتح
تأمین میگردد که آن نیز به نوبه خود پولهایی را دریافت میکند ٬که به طور مؤکد به عملیات تروریستی
اختصاص داده شده است .لیبی در زمره این گونه اعانه دهندگان در میآید ٬ولی این کشور دردادن اعانات
خود ثابت قدم نیست .در نوامبر  1976به دنبال اعالم نارضایتی لیبی از روش سازمان فتح که در آن برای
پایان بخشیدن جنگ درلبنان به سیاستهای اجالس ریاض متکی است ٬مقداری از کمکهای لیبی به این
سازمان ساف نیز قطع گردید .لیبی در فوریه  1977یک میلیون دالر به سازمان ساف کمک کرد ٬منتهی
مشروط بر اینکه این پول توسط سازمان فتح و یا هر سازمان دیگری که تحت سلطه فتح قرار دارد مورد
استفاده واقع نشود .در ژوئن  ٬ 1977لیبی کمکهای معمول خود به ساف را از سر گرفت.
)طبقه بندی نشده( مشهود است که لیبی در ژوئن  1978به سازمان فتح ٬حزب آزادیبخش فلسطین و
فرماندهی کل حزب آزادیبخش فلسطین پیشنهاد کرد که حاضر است  40میلیون دالر کمک نماید تا آنها
دست به عملیات مسلحانه در سرزمینهای اشغالی بزنند .و بنابه گزارشات رسیده این کشور گفته است که
حاضر است منبع مالی مورد نیاز برای معامالت تسلیحاتی فلسطینیها و آلمان شرقی را نیز تأمین نماید.
)سری  /غیر قابل رؤیت برای ملل بیگانه  /هشدار اطالعاتی( موسسه الشهداء سازمان فتح )بنیاد
شهید( برای اینکه بتواند به خانوادههای آن دسته از فداییان که در عملیات کشته شدهاند کمکهای مالی
بنماید به سرمایهـگذاریهای انتفاعی مبادرت میورزد ٬این مؤسسه چند صنعت کوچک را در لبنان اداره
میکند و در زمینه کشاورزی نیز در چند کشور آفـریقایی سـرمایهـگـذاری کـرده است .در سـالهای
 1977-79طرحهای زیادی جهت توسعه این تالشها ارائه گردید.
)محرمانه  /غیر قابل رؤیت برای ملل بیگانه( در اواسط سال  1978یک منبع مورد تأیید واقع نشده
سرمایهـگذاریهای سازمان فتح را در زمینه و محلهای زیرتشریح نمود :مزارع گندم و سبزیجات در سوریه؛
مزارع سبزیجات در لبنان؛ باغهای میوه و خرما و کارخانه کنسروسازی در عراق؛ مزارع سبزیجات در
الجزایر به مزارع تولید موز و تنباـکو و سهام در یک کارخانه تنباـکوسازی ٬چند دامداری و یک کارخانه
ـکنسرو گوشتسازی در سودان؛ گندمزارها و چند مزرعه سبزیجات درسومالی و موریتانی؛ باغهای میوه
و سبزیجات در لیبی مزارع سبزیجات در کشور چاد ٬کارخانههای سالحسازی ٬مـزارع سـبزیجات٬
دامداریها و کارخانههای چوببری در اوگاندا؛ مزارع سبزیجات در تونس و مراـکش و تصاحب قسمتی
ازسهام یک کارخانه ساردینسازی در مراـکش.
)طبقه بندی نشده( دانشجویان کشورهای خاورمیانهای که در آمریکا مشغول به تحصیل هستند بین
سالهای  1976 . 1971حدود  5میلیون دالر از طریق بیمههای مشروع جمعآوری کرده ٬آن را به سازان
ساف و دیگر گروههای ناسیونالیستی تحویل دادند.
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)طبقه بندی نشده( به روایتی ٬هدف اصلی قاچاق مواد مخدر از لبنان شمالی به اروپای غربی از طریق
بلغارستان تأمین منابع مورد نیاز مالی ساف بوده است) .محرمانه( چند گروه بینالمللی نیز به ساف کمک
میکنند.
روابط بین المللی:
عالوه بر روابطی که از نظر قرارگاهها ٬پایگاهها ٬تسلیحاتی ٬آموزشی و مالی بین این سـازمان و
دولتهای خارجی و بیگانگان که در باال متذکر شدیم وجود دارد ٬سازمان فتح و ساف روابط بینالمللی
بسیار وسیعتر و پیچیدهتر نیز دارند.
)طبقه بندی نشده( ساف که به وسیله  100ملت وچند سازمان بینالمللی به عنوان نماینده بر حق خلق
فلسطین به رسمیت شناخته شده ٬از نظر فیزیکی به نحوی در  61کشور نمایندگی داشته ٬حق نظارت در
مجمع عمومی سازمان ملل را دارد ودر شورای اقتصادی آسیای غربی سازمان ملل که یک کمیته فرعی
یونسکو میباشد و دیگر ارگانهای و آژانسهای مخصوص سازمان ملل عضودائمی میباشد .ساف همیشه
نمایندگانی را به کنفرانسهای بینالمللی جهت مأموریتهای حسن نیت و جلب کمکها ارسال میدارد .و
سازمان فتح به عنوان مهمترین ومتنفذترین عضو ساف که بخش اعظم نیروی انسانی دیپلماتیک را نیز در
اختیار دارد از این گونه روابط بدون شک بهرههای فراوانی میبرد.
)طبقه بندی نشده( دفاتر سازمان فتح در کشورهای عربی در زمینه ایجاد ارتباط با رهبران داخلی
دولت ٬احزاب سیاسی ٬گروههای مخالف و آشوبگران از امتیازات دیپلماتیک خاصی برخوردار میباشد.
)سری  /غیر قابل رؤیت برای ملل بیگانه  /غیر هم پیمانان  /هشداراطالعاتی( در ـکویت سازمان فتح
از طریق خانواده خالد و هانی الحسن دو تن از رهبران مهم سازمان فتح دسترسی و نفوذ زیادی که گاهی
خالی از اشکال نیز نمیباشد به خانواده سلطنتی دارد .از جنگ لبنان به این طرف و درگیری یکی از
بخشهای سازمان فتح در ژوئن  1976در فعالیتهای ضد رژیمی و دستگیری چند عضو سازمان فتح در
ارتباط با بمبگذاریها ٬همه گروههای فلسطینی در ـکویت مورد سوءظن و تردید واقع شدهاند ٬نـحوه
استفاده این دولت از اهرم مالی در باال شرح داده شده بود.
)محرمانه( بنابه روایتی ٬قطر برای اعضای ساف پاسپورت یا گذرنامه صادر کرده است .بعضی از آنها
نیز با دردست داشتن گذرنامههای کشور جمهوری عربی یمن به سفر مبادرت مینمایند.
)طبقه بندی نشده( پس از کشته شدن رؤسای جمهوری کشورهای جمهوری عربی یمن و کشور
جمهوری دمکراتیک خلق یمن سخنگویان سازمان فتح نسبت به قطع روابط باجمهوری دموکراتیک خلق
یمن توسط اتحادیه عربی ٬دست به اعتراض زدند.
)سری( در اوائل سالهای  1970نیز شایع شده بود که چریکهای ایرانی نیز به سازمان فتح و سپتامبر
سیاه درزمینه فراهم آوردن برنامه سفرها ٬اسناد جعلی و به دست آوردن سالح کمک کرده بودند تا آنها نیز
در عوض به ایشان آموزش بدهند.
)طبقه بندی نشده( دراوایل سال  ٬ 1968آیتاهلل روحاهلل خمینی رهبر انقالبی مذهبی ایران نیزحمایت
خود از سازمان فتح را اعالم کرده بود و چند مقاله نوشت که در آن اسالم را به انقالب فلسطین ربط داده
بود.
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)سری /غیر قابل رؤیت برای ملل بیگانه  /غیر همپیمانان  /هشداراطالعاتی( پس از ورود آیتاهلل به
فرانسه در اـکتبر  1978ساف نیز به ایجاد روابط بسیار نزدیک با ایشان پـرداخت .پس از پـیشرفت
دگرگونیهای ایران ٬خمینی از شبکه ساف واقع در منطقه خلیج فارس برای ایجاد ارتباط با ایرانیانی که در
آن منطقه اقامت داشتند پرداخت ٬تا از آن طریق کمک مالی مورد نیاز برای نهضت خود را فراهم آورد.
)طبقه بندی نشده( خمینی قبل از مراجعه به ایران قول داد که اجازه خواهد داد که ساف در تهران
دفتری باز نماید و دیگر اینکه وعده داد که او از تشکیل یک کشور فلسطینی مستقل نیز حمایت خواهد
ـکرد.
)سری  /غیر قابل رؤیت برای ملل بیگانه  /هشدار اطالعاتی( پس از مراجعت خمینی به ایـران٬
سازمان ساف نقش یک واسطه را بین او و چند کشور عربی ایفا مینمود.
)محرمانه  /غیر قابل رؤیت برای ملل بیگانه  /غیرهمپیمانان  /هشدار اطالعاتی( عرفات نیروهای
فلسطینی را به ایران فرستاد تا آیتاهلل را در برخورد با گروههای عصیانگر سرسخت یاری دهند.
)طبقه بندی نشده( در سال  ٬1978چاپخانههای سازمان ساف در بیروت به چاپ انتشارات حزب
توده ایران )ـکمونیست( پرداخت.
)محرمانه  /غیر قابل رؤیت برای ملل بیگانه( در نوامبر  1978گزارشهای رسیده حاـکی از آن بود که
ـکارگران تونسی در لیبی پس از طی دورههای آموزشی برای جنگ در کنار فلسطینیها به لبنان فرستاده
میشدند .قذافی سعی دارد هسته مرکزی جبهه آزادیبخش تونس را از همین افراد بسازد.
)سری  /غیر قابل رویت برای ملل بیگانه  /غیرهمپیمانان  /هشدار اطالعاتی( در ازاء دریافت جواز
تأسیس یکی از دفاتر ساف در نیکوزیا ٬سازمان فتح موافقت کرد که قبرسیهای یونانی را در زمینه فنون
تروریستی آموزش دهد .اعضای واسوس لیساریوس از اتحادیه دموکراتیک واحد مرکزی ) (EDEKکه
یک حزب سیاسی سوسیالیستی بود و مأموریت آنها تشکیل گروههای مسلح در قبرس در سال 1975
بود ٬آموزشهای نظامی خود را در سازمان ساف دیده بودند .لیساریوس هنوز هم نزدیکترین حـامی
)همکار؟( سازمان فتح  /ساف در قبرس میباشد.
)محرمانه( در سال  1971و  1972سازمان فتح دانشجویان رادیکال ترکیهای را آموزش داد که آنها
بعدها در خط مقدم گروههای چپی خشونتگرا در ترکیه وارد عمل شدند.
)سری  /غیر قابل رؤیت برای ملل بیگانه  /غیر همپیمانان( سازمان فتح سالح نیز در اختیار ارتش
آزادیبخش خلق ترکیه و احتماًال در اختیار فدراسیون جوانان انقالبی ترکیه قرار میداده است.
)محرمانه( بنابه روایتی ٬اعـضای ارتش جـمهوریخواه مشـروط ایـرلند نـیز در سـال  1978در
اردوگاههای فلسطینی آموزش میدیدهاند .در سال  1977اعضای جمهوریخواه ایرلند از سازمان فتح
سالحهای پیچیده ساخت شوروی ٬دریافت کردهبودند و سخنگویان فلسطینی اعالم داشتند ٬که انقالب
ایرلند را شبیه انقالب خودشان میدانند.
)سری  /غیر قابل رویت برای ملل بیگانه  /غیر همپیمانان /هشداراطالعاتی( در تابستان سال 1978
سازمان فتح در لبنان اردویی را ایجاد کرد تا از طریق آن بتواند از کشورهای سوئد ٬نروژ ٬هلند ٬آلمان
غربی ٬فرانسه و ایتالیا جلب کمک نماید.
)محرمانه( دو بخش وابسته به سازمان فتح یعنی اتحادیه عمومی دانشجویان فلسطینی و اتحادیه

فلسطین )255  (2

عمومی کارگران فلسطینی شعبههای بسیار وسیعی در آلمان غربی دارند که به عنوان انجمن دانشجویان
عرب ٬کارگران عرب اشتوتکارت ٬گیسن ٬فرانکفورت ٬کارلسروهه یا بن ٬و غیره عمل مینمایند .بـا
ـکمکهای مالی که از طریق سفارتهای عربی واقع در بن دریافت میدارند ٬گروههای دانشجویی به تبلیغات
و ایجاد تظاهرات وسیع دست میزنند .اتحادیه عمومی دانشجویان فلسطینی در ایتالیا ٬انگلستان ٬یونان و
فرانسه نیز شعبههایی دارند .یکی از هستههای بسیار قوی سازمان فتح دراشتوتکارت فعالیت میکند.
ـگروههایی چون فدراسیون جوانان فلسطینی ٬کارگران ٬دانشجویان و مراجعتکنندگان به انجام فعالیت در
میان مهاجرنشینان آلمان غربی میپردازند.
)محرمانه( رادیکالهای آلمان غربی به حمایت اخالقی و مادی از نهضت مقاومت فلسطینی میپردازند
و چند گروه تروریستی آلمان غربی از نظر عملیات ارتباطهایی با چند گروه فلسطینی و نیز سازمان فتح
دارند .چپگرایان آلمان غربی به همراه اتحادیه عمومی دانشجویان فلسطینی و اتحادیه عمومی کارگران
فلسطینی علیه تظاهراتی که پس از کشتار مونیخ برگزار شده بود ٬به مبارزه پرداختند .اتـحادیه ضـد
امپریالیسم با ساف بیارتباط نیست واتحادیه کمیته کشورهای کمونیستی خاور نزدیک آلمان غربی نیز از
نظر مالی به ساف کمکهایی نموده است .نهضت دوم ژوئن از سازمان فتح در زمینه آن دسته از کشورهای
عربی که پس از آدم ربایی فوریه  1975در برلن غربی حاضر به دادن پناهندگی به آنها شده بودند٬
اطالعاتی دریافت نمود .یکی از اعضای پیشین حزب کمونیست آلمان  /مارکسیست  -لنینستی که با
سازمان فتح درارتباط بوده است ٬در ماه می  1976پس از انفجار بمبی که در فرودگاه بن گوریون تل آویو
به همراه داشت ٬به قتل رسید.
)محرمانه( اعضای سازمان تروریستی اسپانیایی مائوئیستی ٬جبهه ضدفاشیستی و انقالب وطنی ٬به
انجام تظاهرات به طرفداری از فلسطینیها در آلمان غربی مبادرت ورزیدند.
)سری( کمیته صلح و عدالت در خاورمیانه که کمیته بلژیکی فلسطینی نیز عضو آن میباشد ٬که
نهضتصلحطلب تحت کنترل کمونیستهاست که برای فلسطینیها نیز یک سکو ایجاد کرده است .سازمان
اتحاد با انقالب فلسطینی و خلق عرب در بلژیک نیز طرفدار ساف میباشد.
)سری  /غیر قابل رؤیت برای ملل بیگانه  /غیر همپیمانان  /هشدار اطالعاتی( دفتر ساف در سوئد از
فدراسیون اتحادیه تجاری سوئد نیز حمایت مالی دریافت مینماید.
)سری  /غیر قابل رؤیت برای ملل بیگانه  /غیر همپیمانان  /هشدار اطالعاتی( دفتر ساف در رم محل
اصلی دریافت اسناد تروریستی در اروپا میباشد.
)محرمانه( نهضت دانشجویان ایتالیایی و نیروی کارگران )پرتواوپرایو( نیز با ساف در سوئیس و آلمان
شرقی ارتباطهایی داشتهاند.
)سری( سازمان فتح به دادن آموزش و کمک به جبهه آزادیبخش ملی چاد )فورلینات( نیزمیپردازد.
)طبقه بندی نشده( دراواسط سال  1978کمیته اجرائی سازمان فتح به روایتی تصمیم گرفت علیه زوال
تدریجی موضع سازمانهای آزادیبخش اریتره وارد عمل شده آنها را متحد و هماهنگ سازد .درژوئیه
 1978محمد صالح به جمهوری دموکراتیک خلق یمن فرستاده شد ٬تا به بحث پیرامون طرقی که یک
سازمان متحد اریترهای میتواند به مذاـکره با اتیوپی مبادرت ورزد ٬بپردازد.
)محرمانه  /غیر قابل رؤیت برای ملل بیگانه( در تابستان سال  1977فلسطینیها آنقدر اسلحه در
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اختیار داشتند که میتوانستند آنها را به مقدار زیاد و همزمان با سوریه به جبهه آزادیبخش اریتره و
نیروهای آزادیبخش خلقی بفروشند.
)سری  /غیر قابل رویت برای ملل بیگانه  /غیر همپیمانان  /هشداراطالعاتی( سازمان فتح با سومالی
نیز روابط بسیار صمیمانهای برقرار کرده است و حدود  800نفر از کارگران فلسطینی را برای کار به آنجا
روانه نموده است .فعالیتهای دیگری از قبیل سرمایهـگذاری تجاری و کشاورزی در افریقا نیزقابل توجه
میباشند.
)طبقه بندی نشده( کشوراوگاندا نیز  27پـاسپورت اوگـاندایـی بـرای فـلسطینیها و نـیز یکـی از
تروریستهای معروف سازمان فتح صادر نموده است.
)سری  /غیر قابل رویت برای ملل بیگانه  /غیر همپیمانان  /هشدار اطالعاتی( در آوریل 1978
نیروهای نظامی ساف از لیبی به اوگاندا فرستاده شدند ٬تا امنیت داخلی را به نفع عیدی امین برقرار سازند.
ولی معلوم نیست که در آنجا چقدر مانده بودند .روابط آموزشی اوگاندا با این سازمان نیز در باال ذـکرشده
بود.
)طبقه بندی نشده( عرفات در سال 1978یک قرارداد همکاری نظامی با ابعاد نامعلوم را با فیدل
ـکاسترو رئیس جمهور کوبا منعقد ساخت.
)طبقه بندی نشده( فلسطینیها به مونتونروهای آرژانتینی سالح و آموزش مـیدهند و در عـوض
فورمول یک ماده منفجره پالستیکی جدید را دریافت کردهاند .رئیس نظامی مونتونرو ٬مندیزابل ٬در ژوئن
 1978به لبنان سفر کرد و با خلیل الوزیر همتای خود مالقات و پیرامون همکاری با فتح به بررسی
پرداخت .در سپتامبر  1978نیز یک بار دیگر به دعوت ساف همین سفر را انجام داد و با وزیر به گفتگو
پرداخت .در آمریکای التین تماسهای بین ساف و مونتونروها در مکزیکوسیتی انجاممیگرفت.
)سری  /غیر قابل رویت برای ملل بیگانه  /غیر همپیمانان  /هشدار اطالعاتی( بنابه گزارشهای رسیده
جونتاهای مسلط بر انقالب آرژانتین با سازمان فتح ارتباط دارند.
)طبقه بندی نشده( در سال  ٬1965جمهوری خلق چین مهمترین حـامی نـهضت نـاسیونالیستی
فلسطینیها گردید .روابط بین چین و سازمان فتح هنوز هم دوستانه بوده و بعضی از آنها در رابطه با
آموزش و سالح قبًال تشریح شده است.
)سری  /غیر قابل رؤیت برای ملل بیگانه  /غیر همپیمانان  /هشداراطالعاتی( در ژوئن 1977یکی از
اعضاء گروه آزادیبخش انقالب تامیل در لندن با ساف پیرامون در اختیار قراردادن سالح به این گروه
توسط نمایندگان ساف در کلمبو و سریالنکا به بحث و تبادل نظرپرداخت .بنابه روایتی سازمان ساف در
ژوئن 1976تعهد کرده بود که در زمینه مالی ٬آموزشی و تسلیحاتی به رادیکالهای تامیل کمکهایی بنماید.
)سری  /غیر قابل رؤیت برای ملل بیگانه  /هشدار اطالعاتی( جامعه فلوتینگ کریستانتموم ژاپنی که
یک گروه دست راستی است که از سال  1972با ساف ارتباط برقرار کرده ٬کمک مالی نیز نموده است.
جامعه فرهنگی عرب  -ژاپن ٬جامعه دوستی فلسطین  -ژاپن ٬حزب کمونیست ژاپن و کمیتهوحدت آن با
خلق فلسطین ٬مرکز حمایت از خلق فلسطین و جامعه تبادل افکار ژاپن و عرب از مهمترین گروههای
چپگرا هستند که از نظر تبلیغاتی ٬ایجاد وحدت ٬در زمینه مـادی و مـواد دارویـی بـه سـاف یـاری
میدهند.بعضی از گروههای ارتش سرخ ژاپن نیز در زمره حمایت کنندگان این سازمان درآمدهاند.
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)سری  /غیر قابل رؤیت برای ملل بیگانه( در ژوئن  1973گزارشاتی مبنی بر وجود مشـاورین
ویتکنگ در اردوگاههای سازمان فتح در لبنان و سوریه دریافت گردید.
)سری  /غیر قابل رؤیت برای بیگانگان  /غیر همپیمانان  /هشداراطالعاتی( واحدهای سری فتح که
مرکب از شش تا هشت عضو میباشند در الجزیره ٬مصر ٬هند ٬ایتالیا ٬پاـکستان ٬یوگسالوی و احتماًال در
ـگواتماال به فعالیت مشغول هستند.
)محرمانه( روابطی که بین این سازمان و شوروی ٬اروپای شرقی ٬کوبا و جمهوری خلق چین وجود
دارد و در بخشهای قبل نیز درباره آنها صحبت به میان آورده شده بود ٬به طرز بسیار پیچیدهای بـا
رخدادهای سیاسی بینالمللی پیوند دارد ٬و سبب پیدایش و تکامل سیاستهای فلسطینی و شرایط نظامی
موجود شده است .جالب توجه است که سازمان فتح توانسته است ٬روابط بسیارچشمگیری را با دو کشور
شوروی و چین برقرار سازد.
)طبقه بندی نشده(نماینده ساف درشوروی به عضویت کمیته وحدت خلق آفریقا آسیا درآمده است.
در مسکو از طرف سازمان فتح یک نماینده مستقل وجود ندارد ٬ولی رهبریت این سازمان سفرهای
مکرری را به آنجا انجام می دهد.
تحلیل وقایع:
)طبقه بندی نشده( تا سال  1975وقایع مربوط به سازمان فتح و سازمان سپتامبر سیاه در چند کشور
غیر خاورمیانهای به خصوص اروپایی به این ترتیب بود ٬که در آنها تروریستها اغلب سالحهای سبکی از
قبیل تفنگ ٬سالح سبک دستی ٬نارنجک دستی به همراه داشتند .درسال  1972 - 73چند عمل متهورانه
و دراماتیک شامل هواپیما ربایی ٬آدم ربایی ٬و کشتار صورت گرفت .به موازات اسرائیلیها و منافع آنها
منافع غیر اسرائیلی و افراد غیر اسرائیلی نیز هدف این حمالت واقع میگردیدند .هدف اصلی این عملیات
آزادی همکاران تروریستی بود که در زندانهای اروپایی به سر می بردند و دست یابی به اهداف سیاسی نیز
ـگاهی منظور این عملیات عنوان میگردید .چند واقعه سبب شد که تروریستها بتوانند به چند کشور عربی
پناهنده شوند ٬وقایع دیگر نیز با کشته و یا زخمی شدن تروریستها توسط ضدتروریستهای غیر متخصص
پایان یافت.
)طبقه بندی نشده( با فرا رسیدن مارس  1975وقایعی که طرح آنها به وسیله خلیل الویزر ریخته
میشد سبب مسلط شدن سازمان فتح بر سازمان سپتامبر سیاه گردید .هدف این طرحها در درون اسرائیل
واقع شده بود ٬و تروریستها از طریق دریا به داخل اسرائیل نفوذ میکردند .سالحهای بسیار پیچیدهای از
قبیل بازوکا و خمپاره انداز و نیز مواد منفجره بسیار قوی در این عملیات به کار گرفته میشد .کسانی که به
این عملیات میپرداختند ٬سعی داشتند بیشترین تعداد غیر نظامیان اسرائیلی را کشته و یا بیشترین تعداد
تروریستها را از زندانهای اسرائیلی آزاد سازند .پاسخهای ضد تروریستی ویژه نیز بسیار شـدید بـود.
عملیات تروریستی سازمان فتح که در حوزه بینالمللی در تابستان  1978به مرحله اجرا در آمد ٬به طور
مختص به هدفهای دولتی عراق میپرداخت.
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فعالیتهای ویژه:
)طبقه بندی نشده( در حالی کـه جـزئیات وقـایع گـروگانگیری ٬مـتناوب و آنـها کـه در عـنوان
مطبوعاتمنعکس میگردد ٬میتواند در باال بردن چشمداشتهای فعالیتهای تروریستی و ایجاد طرحهای
ضدتروریستی مؤثر افتد ٬ولی امروزه سازمان فتح دیگر مانند گذشته ٬حامی چنین فعالیتهایی نمیباشد.
تأـکید خود سازمان فتح بر ”حمله مسلحانه مشروع“ علیه دشمن در قلمرو تحت اشغال دشمن میباشد.
روند کلی این وقایع بر ایجاد اختالل در زندگی روزمره اسرائیلیها و کشتار اسرائیلیها متمرکز است .وقایع
دیگری چون بمبگزاریهای ناچیز ٬که به دفعات رخ داده و دارای اهمیت چندانی نیز نمیباشند ٬هسته
اصلی تروریسم فلسطینی را تشکیل میدهد .این نحوه ”جنگ“ با افزایش رخدادهای صـلحساز کـه
فلسطینیها را از تصمیمگیری پیرامون سرنوشت خودشان مستثنی میسازد .افزایش و انگیزه مییابد .با
مبادرت به تروریسم فداییان سعی دارند یا خودشان را وارد روند ایجاد صلح نمایند و یا اینکه آن را نابود
سازند.
ژانویه ) - 1965طبقه بندی نشده( یک ایستگاه پمپ آب اسرائیلی را که به روایتی جهت منحرف
ساختن آب رودخانه اردن ایجاد شده بود ٬منفجر ساختند) .سازمان فتح(
نوامبر ) - 1971طبقه بندی نشده( نخست وزیر اردن وصفی الطال را در قاهره به قتل رساندند.
)سازمان سپتامبر سیاه(
دسامبر ) - 1971طبقه بندی نشده( سعی شد تا سفیر اردن در لندن نیز به قتل برسد) .سازمان سپتامبر
سیاه(
فوریه ) - 1972طبقهبندی نشده( پنج فرد اردنی را در آلمان غربی به قتل رساندند.
 )طبقه بندی نشده( یک کارخانه در هامبورگ آلمان غربی مورد حمله واقع گـردید و یکـی ازتأسیسات گاز طبیعی در همان شهر منفجر گردید.
 )طبقه بندی نشده( یکی از مناطق صنعتی در هلند هدف تخریب واقع گردید) .سازمان سپتامبر سیاه(مه ) - 1972طبقه بندی نشده( یکی از هواپیماهای العال را که از طریق بروکسل بـه تـلآویو
میرفتربودند و آن را وادار به فرود اجباری در تلآویو نمودند .چهار تروریست مسلح به نارنجک و
سالحهای دستی سبک  101نفر را گروگان گرفتند .آنها خواستار آزادی  317فلسطینی از زندانـهای
اسرائیل و اجازه ورود به مصر برای آنها شدند .مذاـکراتی انجام شد ٬مدت زمانی که در ابتدا به وسیله
تروریستها تعیین شده بود تمدید گردید .حدود  23ساعت پس از فرود هواپیما ٬حدود  12نفر چترباز
نیروی دفاعی اسرائیل به هواپیما حملهور شده× تروریستها را شگفتزده کردند .دو تن از تروریستها
ـکشته ٬یک تن زخمی و دو تن دیگر دستگیر شدند .یکی از گروگانها کشته شد و چهارتن دیگر زخمی
شدند) .سازمان سپتامبر سیا(
اوت ) - 1972طبقه بندی نشده( ترمینال نفتی ترانس  -آلپاین درتریست را تخریب نمودند) .سازمان
سپتامبر سیاه(
سپتامبر ) - 1972طبقه بندی نشده( به کشتار و ربودن دسته جمعی ورزشکاران اسرائیل در المپیک
مونیخ مبادرت ورزیدند .به این ترتیب که در سپیده دم هشت تروریست مسلح به تفنگهای اتوماتیک و
نارنجکهای دستی محوطه مخصوص اسرائیلیها را در دهکده المپیک اشغال کرده ٬دو تن از اسرائیلیها را
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ـکشته و  9نفر دیگر را گروگان گرفتند .تروریستها خواستار آزادی  200فلسطینی از زندانهای فلسطینی و
خروج امن آنها از کشور شدند .مذاـکرات آغاز گردید ٬مقامات آلمان امتیازی ندادند ٬فقط اعالم کردند که
حاضرند یک اتوبوس و چند هلیکوپتر برای بردن تروریستها و گروگانهایشان به فـرودگان فـورستن
فلدبروگ بفرستند ٬تا از آنجاآنها به مصر فرستاده شوند .این حادثه در ساعت  3صبح روز دوم زمانی که
پلیس محلی مونیخ تحت حمایت چند نظامی به تروریستها حمله کردند ٬خاتمه یافت .تکتیراندازها از
نقاط استراتژیک مبادرت به تیراندازی کردند ولی علیه هلیکوپترهایی که تروریستها و گروگانهایشان را
حمل میکرد ٬هیچ تالشی انجام نشد .در این اثنا یکی از هلیکوپترها وسیله تروریستها منفجر شد و در
نتیجه همه گروگانهای آن نیز کشته شدند 5 .تن از تروریستها کشته ٬و سه تن از آنان زخمی و دستگیر
شدند .یکی از اعضاء مهاجم آلمانی کشته و یک تن دیگر زخمی گردید.
 )طبقه بندی نشده( مسئولیت ارسال یک نامه حاوی بمب را که منجر به قتل یک دیپلمات اسرائیلیدر لندن شد به عهده گرفتند) .سازمان سپتامبر سیاه(
اـکتبر ) - 1972طبقه بندی نشده( یک هواپیمای جت لوفتهانزا ربوده شد و اعالم شد که هواپیما با
 20سرنشین آن منفجر خواهد گردید ٬مگر اینکه تروریستهای متهم به کشتار مونیخ آزاد گردند .دولت
آلمان غربی با آزادی زندانیان موافقت نمود و تروریستها نیز به هواپیما اجازه فرود در مونیخ را دادند.
حضور تعداد زیادی از افراد پلیس در فرودگاه تروریستها را از این کار منصرف کرد و آنها در عوض به
طرف زاـگرب در یوگسالوی پرواز کردند .زمانی که آزادی زندانیان توسط دولت آلمان غربی تأیید گردید٬
تروریستها و گروگانهایشان به طرف لیبی به پرواز درآمدند ٬گروگانها نیز سالم آزاد گردیدند) .سازمان
سپتامبر سیاه(
دسامبر ) - 1972طبقه بندی نشده( سفارت اسرائیل در بانکوک را اشغال کرده ٬شش گروگان گرفتند
چهار تروریست مسلح به سالحهای دستی سبک خواستار آزادی  36فلسطینی از زندانهای اسرائـیل
شدند و مدت زمانی را نیز برای انجام آن تعیین کردند .سفیر مصر و مقامات تایلندی از آنها خواستند که
ـگروگانها راتهدید به مرگ ننمایند و آنها هم در عوض قول دادند که به آنها اجازه دهند به مصر بروند .روز
بعدتروریستها و گروگانها به فرودگاه منتقل گردیند .گروگانها آزاد شدند وتروریستها به همراه سفیر مصر و
دو تن از مقامات تایلندی به طرف مصر پرواز کردند .ولی اسرائیل هیچ یک از زندانیان را آزاد ننمود.
)سازمان سپتامبر سیاه(
ماه مارس ) - 1973طبقه بندی نشده( سفارت عربستان سعودی در خارطوم را اشغال کرده 5
دیپلمات را گروگان گرفتند .تروریستها خواستار آزادی تروریستها و جانیانی که در زندانهای اردن ٬آلمان
غربی ٬اسرائیل و آمریکا بودند و نیز سرهان سرهان شخص متهم به قتل رابرت کندی شدند .روز بعد پس
از رد خواستههایشان آنها هم یک دیپلمات بلژیکی و دو دیپلمات آمریکایی را به قتل رساندند .آنها یک
دیپلمات سعودی و یک دیپلمات اردنی را تا  2روز بعد گروگان گرفتند و سپس آنها را آزاد ساختند.
)سازمان سپتامبر سیاه(
ژوئیه ) - 1973طبقه بندی نشده( احتماًال در قتل یک وابسته نظامی اسرائیل در واشنگتن دی  -سی
دست داشتهاند )سازمان سپتامبر سیاه(
ژوئن ) - 1974طبقه بندی نشده( یک خانواده اسرائیلی را در نهاریه اسرائیل به قتل رساندند .سه
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تروریست مسلح به نارنجک و سالحهای سبک دستی آپارتمان آنها را اشغال کرده ٬خانواده چهار نفره را
به گروگان گرفته ٬سپس آنها را به قتل رساندهاند .قبل از حمله نظامیان اسرائیل به ساختمان و کشته شدن
سه تن ازتروریستها هیچ تقاضایی نشده بود .یکی از اعضاء نیروهای اسرائیلی کشته و  5نفر از آنها زخمی
شدند) .سازمان فتح(
اـکتبر ) - 1974سری  /غیر قابل رؤیت برای بیگانگان( طرح کشتار اجالس اعراب در رباط ریخته
شد ٬ولی این توطئه خنثی گردید )سازمان سپتامبر سیاه(
مارس 0 - 1975طبقه بندی نشده( به انجام آدمربایی ٬حمله و بمبگذاری در هتل ساووی تلآویو
مبادرت ورزیده شد .هشت تروریست با دو قایق پالستیکی به وسیله یک کشتی در  25میلی تلآویو به
آب انداخته شد.تروریستها که لباس نظامیان اسرائیلی را به تن داشتند در ساحل به وجودشان پیبرده شد
و یکی از سربازان درحال استراحت اسرائیلی یکی از قایقها را منفجر کرد و کشته شد .تروریستها بـه
خشکی گام نهادند و به مردمی که در حال خروج از سینما بودند ٬شلیک کردند .در هتل ساووی  10نفر را
ـگروگان گرفتند.
تقاضاهای آنها عبارت بود از :یک هواپیمای سازمان ملل آنها و گـروگانها را بـه دمشـق بـبرد٬
میانجیگری وسیله فرانسویها ٬یونانیها و یا سفرای واتیکان ٬آزادی اسقف کاپوچی و دیگر اینکه سفیر
فرانسه آنها را همراهی نماید .پلیس اسرائیل اطراف هتل را محاصره کرد منطقه را ممنوعالورود اعالم
نمودند ٬ولی تروریستها که مسلح به مواد منفجره و نارنجک دستی و سالحهای سبک دستی بودند و از
پشت بامها به سوی آنها تیراندازی میکردند ٬اجازه نزدیک شدن را به آنها نمیدادند .صـدها سـرباز
اسرائیلی دست به کار شدند و  6ساعت پس از آغاز این حمله یک واحد به ساختمان حمله برد .پس از
اندکی تیراندازی تروریستها انفجاری به راه انداختند .هفت تن ازتروریستها سه تن از گروگانها و سه تن از
سربازان اسرائیلیکشته شدند .بسیاری نیز مجروح گردیدند ٬یکی از تروریستها نیز به اسارت گرفته شد.
)سازمان فتح(
سپتامبر ) - 1975طبقه بندی نشده( سفارت مصر در مادرید را اشغال کردند .چهار تروریست سفیر٬
ـکنسول ٬وابسته مطبوعاتی و شش تن از کارمندان اسپانیایی سفارت را گروگان گـرفتند .گـروگانهای
اسپانیایی فورًا آزادگردیند ٬ولی سه تن مصری را گروگان نگاه داشتند.تروریستهاتهدید کردند که اـگر مصر
موافقتنامه آتشبس صحرای سینا را نادیده بگیرد ٬آنها گروگانها را به قتل خواهند رساند .آنها به خصوص
از مصر خواستند که هیچگونه سندی را امضاء ننماید .و از آن دسته مقاماتی که در مذاـکرات ژنو شرکت
جسته بودند ٬خواستند که با صدور یک بیانیه عمومی این موافقتنامه را خیانتی به مصریها و خلق عرب
قلمداد نمایند و دیگر اینکه مصر سریعًا اجالس ژنو را ترک گوید.تروریستها اعالم کردند که در مدخلهای
ورودی و پنجرههای سفارت مواد منفجره کار گذاشته ٬و خودشان نیز مسلح به مواد منفجره و چاقو
میباشند .سفرای الجزیره ٬عراق ٬ـکویت و اردن مذاـکراتی را آغاز نمودند .صبح روز بعد ٬تروریستها و
ـگروگانهایشان به همراه سفرای عراق و الجزیره با نظارت پلیس به فرودگاه برده شدند .یک هواپیما آنها را
به الجزیره برد و گروگانها نیز در آنجا آزاد شدند) .سازمان سپتامبر سیاه(
ژوئن ) - 1976سری  /غیر قابل رؤیت برای بیگانگان  /غیرهم پیمانان  /هشدار اطالعاتی( گروه
جوانان سازمان فتح در مشق اقدام به بمبگذاریهای متعدد کردند) .سازمان فتح(
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نوامبر ) - 1977طبقه بندی نشده( چند موشک شلیک گردید و به دنبال آن در نهاریه اسرائیل یک نفر
ـکشته و  5نفر زخمی گردیدند) .سازمان فتح(
فوریه ) - 1978طبقه بندی نشده( یکی از افراد برجسته ساحل غربی را به اتهام همکاری با اسرائیلیها
در رامله به قتل رسانیدند) .ساف(
 )طبقه بندی نشده( در یکی از اتوبوسهای مملو از مسافر در اورشلیم اقدام به بمبگذاری کردند و درنتیجه آن  2نفر کشته و  46نفر زخمی شدند) .ساف(
مارس ) - 1978طبقه بندی نشده( به یک حمله دستهجمعی به جاده تلآویو  -حـیفا مـبادرت
ورزیدند .سیزده تروریست که از طریق یک کشتی باری یونانی با استفاده از دو قایق الستیکی واردیکی از
بنادر ماهیگیری لبنان شده بودند٬از آنجا حمله خود را آغازکردند .به هنگام حرکت یکی ازقایقها واژگون
شد و دو تن ازتروریستها غرق شدند .در ساحل آنها یک زن آمریکایی را دستگیر کرده و درباره موقعیت
خود از او سؤاالتی نمودند و سپس او را به قتل رسانیدند .در شاهراه آنها به طرف چند وسیله نقلیه
تیراندازی کردند و یکی از تاـکسیها را متوقف کرده ٬راننده آن را به قتل رساندند و به اتوبوسی نیز تیراندازی
ـکردند که آن هم با یک اتوبوس دیگر برخورد نمود .مسافرین را در یک اتوبوس گردآوردند .اـکنون آنها
روی هم رفته صد گروگان در اختیار داشتند.تروریستها به سالحهایی از قبیل کالشینکف ٬ام ٬16-آر پی
جی ٬خمپارهانداز ساخت چکسلواـکی نارنجک و مواد منفجره مسلح بودند .آنها برگههایی به هـمراه
داشتند که در آنها خواستار آزادی اعراب زندانی از زندانهای اسرائیل شده بودند .منظور اصلی آنها تصرف
یک هتل در تلآویو و سپس مذاـکره با سفرای انگلیس و رومانی و مقامات سازمان ملل بود ٬تا به این
ترتیب بتوانند یک هواپیما و  5تن از رفقایشان را که در زندان بسر میبردند ٬بدست بیاورند .با نزدیک
شدن اتوبوس حاوی گروگانها به تلآویو تروریستها بر روی یک جیپ پلیس که سعی داشت جاده را
مسدود نماید ٬آتش گشودند .چند قدم دورتر دو واـگن پلیس توانسته بودند ٬جاده را کامًال مسدود نمایند.
با کاهش سرعت اتوبوس پلیس مرزی به طرف چرخهای اتوبوس تیراندازی نـمود .در یک نـبرد ده
دقیقهای نارنجک یکی از فلسطینیها منفجر گردید .خسارات وارده عبارت بودند از 34 :اسرائیلی کشته٬
 80نفر زخمی )یک پلیس کشته و  9نفر زخمی شدند( 9 ٬تن از تروریستها کشته و  2تن از آنها دستگیر
شدند.
آوریل ) - 1978طبقه بندی نشده( به وسیله یک بمب اتوبوس حامل داوطلبان کیبوتز آلمان غربی را
ـکه به سیاحت مشغول بودند ٬منفجر ساختند ٬که منجر به کشته شدن یک نفر و زخمی شدن پنج نفر دیگر
ـگردید.
ژوئن ) - 1978طبقه بندی نشده( به وسیله یک خمپاره انداز  81میلی متری یک اتوبوس را به انفجار
ـکشیدند که منجر به کشته شدن  5نفر )شامل یک آمریکایی( و زخمی شدن بیست نفر در اورشلیم شد.
)الفتح(
)طبقه بندی نشده( به حمله به یک مجتمع مسکونی اسرائیلی مبادرت ورزیدند .در این حمله چهار
تروریست از رود اردن گذشته ٬پس از پاره کردن سیم خاردار اطراف محوطه با تفنگ و نارنجک به
محافظین روستا حملهور شدند.
)طبقهبندی نشده( بمبی را در بازار مهانه یهودا واقع در غرب اورشلیم منفجر ساختند ٬که منجربه
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ـکشتهشدن دو نفر و زخمی شدن  37نفر گردید .این واقعه مصادف با سفر ماندیل معاون رئیس جمهور بود.
)فتح(
ژوئیه ) - 1978طبقه بندی نشده( با پرتاب یک نارنجک به طرف ماشین حامل سفیر عراق در لندن
اقدام به قتل وی نمودند .اماسفیر در آن هنگام در آن ماشین نبود ٬ولی دو نفر از عابرین زخمی شدند) .فتح(
)محرمانه  /غیر قابل رؤیت برای بیگانگان( حمله به سفارت عراق در پاریس .دو تروریست وارد
سفارت شدند .به محض مواجهه با محافظین سفارت ٬آنها مسلسل دستی و هفت تیر خود را بیرون کشیده
به طرف یکی از محافظین که میخواست ٬آنها را خلع سالح نماید تیراندازی کردند .پس از اینکه یکی از
دیگر
عراقیها فرار کرد تا پلیس را در جریان بگذارد ٬یکی از تروریستها نیز پا به فرار گذاشت .تروریست
در سفارت ماند و پس از انفجار یک نارنجک دستی پنج نفر را گروگان گرفت .او تقاضای یک هواپیما کرد
تا بتواند به لندن بگریزد ٬در ضمن تقاضای آزادی یکی از زنان را که در این رابطه با آنها همکاری کرده بود
نمود .تروریست را متقاعد کردند که خود را به پلیس فرانسه تسلیم نماید .هنگامی که این گروه به طرف
ماشین پلیس در حرکت بود ٬محافظ سفارت عراق به روی آنها آتش گشود :یک بازرس پلیس فرانسه
ـکشته و دو پلیس دیگر زخمی شدند٬تروریست زخمی شد ٬یکی از محافظین عراق کشته و دیگری زخمی
شد) .فتح(
اوت ) - 1978طبقه بندی نشده( حمله به کنسولگری عراق در کراچی .دو مرد مسلح در حالی که
سوار برموتور سیکلت بودند ٬سعی کردند به دنبال ماشین سرکنسول وارد محوطه کنسولگری بشوند .یکی
از محافظین در محل درب ورودی مانع آنها شد ٬یکی از آنها محافظ را که توانسته بود با سرنیزه یکی از
تروریستها را بکشد ٬به قتل رساند .یکی از دستیاران اداری که در ماشین کنسول بود مجروح گردید.
)طبقه بندی نشده( به انفجار بمبی حاوی میخ و ساچمههای بلبرینگ در بازار کارمل در تلآویو
مبادرت ورزیده موجب کشته شدن یک نفر و زخمی شدن  48نفر گردیدند )ساف و جبهه آزادیبخش خلق
فلسطین مسئولیت این انفجار را به عهده گرفتند(.
سپتامبر ) - 1978محرمانه( به ارسال نامههای حاوی بمب به نمایندگیهای دیپلماتیک عراق در بن٬
لندن و واشنگتن مبادرت ورزیدند ٬لیکن هیچ کدام از آنها منفجر نگردید.
سپتامبر ) - 1978طبقه بندی نشده( تالش برای منفجر ساختن قایقی که  42موشک  122میلی متری
را در ساحل ایالت در خود حمل مینمود کردند .قایقی که  9تروریست و مهمات آنها را در خود داشت به
دستورات ناوگشتی اسرائیلی در خلیج عقبه حدود  100کیلومتری جنوب ایاالت وقعی ننهاده ٬توقف
نکردند .اسرائیلیها بر روی آنها آتش گشودند که منجر به منفجر شدن قایق گردید .در این واقعه دو تن از
تروریستها کشته شدند ٬هفت نفر اسیر شدند که در میان آنها سه نفر نیز زخمی شده بودند .نوامـبر
) - 1978طبقه بندی نشده( اتوبوس حامل توریستها و اسرائیلیها را که بین جریکو و اورشلیم در ساحل
غربی در رفت و آمد بود ٬منفجر کردند که منجر به کشته شدن  4نفر و مجروح شدن  40نفر دیگر شد .این
واقعه به مناسبت سالگرد سفر سادات به اورشلیم رخ داد.
ژانویه ) - 1979طبقه بندی نشده( بمبی را در پایین شهر نتانیا منفجر ساختند که منجر به کشته شدن
دو نفر و زخمی شدن  51نفر که در میان آنها یک توریست انگلیسی نیز وجود داشت ٬گردید.
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الصاعقه:
الصاعقه که به وسیله بعث سوریه به وجود آمده است در نهضت مقاومت فلسطین دارای اهداف و
تمایالتی است که با منافع ملی سوریه سازگاراست .الصاعقه بجز مشارکت در برخورد سوریه وفلسطینیها
در لبنان درسال  1976به طرفداری از سوریه ٬همیشه نمایانگر یک جریان محافظهـکارانه در سازمان
آزادیبخش فلسطین بوده است .هدف الصاعقه ایجاد یک کشور فلسطینی در غرب رود اردن و نوار غزه
است.
)سری  /غیر قابل رؤیت برای بیگانگان و همپیمانان( صاعقه با  2500عضو خود که نیمی از آنها از
اعضاء نیروهای مسلح سوریه میباشند ٬دومین گروه فدائی بزرگ به حساب میآید .سازمان منشعب آن
قابل تطابق با سازمان ارتش سوریه میباشد ٬آنها به وسیله ارتش سوریه و معلمین آنها و مستشاران
شوروی آموزش میبینند .سالحها عبارتند از :سالحهای روسی و سالحهای پمان ورشو و نوع سوریهای
و در برگیرنده موشکهای سام 7-و سالحهای ضد هوایی و ضد تانک میباشند.
)طبقه بندی نشده( صاعقه به خاطر روابطش با سوریه به انجام عملیات در اسرائیل و مناطق اشغالی
دست نزده است.
تنها عملیات تروریستی بینالمللی آن برای جلوگیری از مهاجرت یهودیان شوروی انجام گردید و در
اروپای غربی به وقوع پیوست.
اهداف و گرایشها:
)طبقه بندی نشده( این سازمان نقش اسب تروا را برای مانورهای سوریه در نهضت فلسطینی ایفا
مینماید .اهداف صاعقه همیشه مطابق اهداف سوریه بوده است .بنابراین با آشنایی در زمینه سیاست
سوریه میتوان به اهداف و تمایالت صاعقه نیز پیبرد .صاعقه و سوریه باحرکت ساف در پذیرفتن یک
ـکشورفلسطینی در ساحل غربی رود اردن و نوار غزه و شرکت آن در کنفرانس ژنو موافق بودند .صاعقه از
حمالت سوریه به خاـک لبنان حمایت کرد و به همین دلیل خود را از بسیاری دیگر از گروههای فلسطینی
جدا ساخت .آشتی زمانی بین آنها انجام شد که همگی با ابتکار صلح سادات مخالفت ورزیده ٬رهبران
صاعقه از ارتش مصر خواستند که رئیس جمهور خود را سرنگون کرده یا به قتل رسانند .توافقی که بین
سوریه و عراق پدید آمد به بهبود روابط بین صاعقه و گروه فدایی تحتالحمایه عراق به خصوص جبهه
آزادیبخش عربی منجر گردید.
نیروی تقریبی:
)طبقه بندی نشده(  25/000نفر
رهبر اصلی:
ظهیر محسن .حدودًا در سال  1936در تولکوام متولد گردید) .محرمانه( محسن در سنین نوجوانی به
حزب بعث پیوست و هنگام ممنوع اعالم شدن حزب بعث درسال  ٬1957محسن نیز به وسیله مقامات
اردنی دستگیر شد .بعدها در یکی از مدارس قطر به تدریس پرداخت ٬ولی او را به بهانه فعالیتهای سیاسی
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غیرقانونی اخراج نمودند .محسن تا سال  1967در ـکویت به سر برد و پس از آن به دمشق رفته در
سیاستهای حزب بعث به عنوان حامی صالح جدید فعالیت نشان داد.
)محرمانه( محسن به محض تشکیل صاعقه در  1967بدان پیوست و در سال  1968رهبر نیروهای
صاعقه در لبنان و معاون ریاست شورای ملی فلسطین گردید.
)سری  /غیر قابل رؤیت برای ملل بیگانه  /غیر همپیمانان  /هشداراطالعاتی( پس از کودتای اسد در
سال  ٬1971محسن سریعًا با رهبر جدید ارتباط برقرار کرده کنترل کامل صاعقه را به دست گرفت.
)محرمانه( در سال  ٬1971او به عضویت کمیته اجرائی ساف درآمد و فرماندهی دپارتمان نظامی را در
سال  1971به عهده گرفت.
)محرمانه( محسن در رابطه با مسائل فلسطین و مسائل خاورمیانه کامًال مطیع اوامر سوریه است .این
رابطه سبب شد که وی به عنوان بازیچه سیاستهای سوریه در لبنان معروف گردد .ولی به خاطر این طرز
رفتار همه گروههای فدائی و رهبران آنها )استثناء جبهه آزادیبخش خلق فلسطین و احمد جبرئیل( از او
متنفر گشتند .پس از ابتکار صلح سادات ٬محسن با بسیاری از این رهبران از قبیل عرفات آشتی نمود.
سوابق:
)محرمانه( صاعقه در سال  1966در نهمین ـکنگره حزب بعث سوریه به وجود آمد ٬و به دستور سوریه
وارد خاـک لبنان گردید تا حضور خود را در آنجا نشان دهد .مهمتر از همه اینکه پس از جنگ 1967
صاعقه عملیات خود علیه اسرائیل را در اواخر سال  1969آغاز کرد.
)طبقه بندی نشده( در تمام طول جنگ لبنان صاعقه به طرفداری از سوریه پرداخت .و به خاطر همین
سیاست بود که از دیگر گروههای فدائی به خصوص گروههای ارتدادی منزوی گردید و برخورد میان آنها
تا اوائل سال  1978ادامه داشت .اولین مرحله آشتیپذیری بین صاعقه و دیگر گروههای فلسطینی پس از
قرارداد اشتورا در ژوئیه  1977صورت گرفت که طبق آن صاعقه به مشارکت در گشتها با سازمان فتح با از
یاد بردن خصومتهای دیرین پرداخت .در ماه مه  1978ظهیر محسن ـ به همراه دیگر گروههای اتدادی از
قبیل جبهه دموکراتیک برای آزادی فلسطین با تصمیم گیری ”یک جانبه“ ساف به مخالفت برخواست و به
این ترتیب به جریان اصلی مخالفت در درون فلسطین پیوست.
)طبقه بندی نشده( صاعقه اجالس شورای ملی فلسطین در ژانویه سال  1979را مورد ستایش قرار
داده از همه اجزاب و طرفین خواست که به گفتگوهای دموکراتیک خود ادامه دهند .این گروه نسبت به
آینده اتحاد بین سوریه و عراق و نیز بین تمام کشورهایی که از گروههای فدائی حمایت میکنند ٬خوشبین
است.
تاـکتیکها و روشهای عملیاتی:
)سری  /غیر قابل رؤیت برای ملل بیگانه  /غیر همپیمانان  /هشداراطالعاتی( بنا به گزارشهای رسیده
پس ازانعقاد قرارداد عدم تجاوز بین اردن و سوریه در ژانویه  1976صاعقه به عملیات خود دردرون اردن
خاتمه داده عملیات تروریستی را انجام نخواهد داد .حمالت تکاورانه آن علیه اسرائیل و دیگر مناطق
اشغالی از اهمیت خاصی برخوردار نیست.
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به این گروه اجازه انجام هر گونه عملیاتی در خاورمیانه و اروپای غربی داده شده بود و احتماًال
طرحهای این عملیات نیز به وسیله رکن  2ارتش سوریه ریخته میشد .عملیات نفرتانگیز صاعقه علیه
مهاجران یهودی روسیه و طرحهایی از این قبیل را تحت عنوان ”سازمان سری“ انجام میدادند.
سازمان:
)سری  /غیر قابل رؤیت برای بیگانگان  /غیر همپیمانان  /هشدار اطالعاتی( صاعقه دارای نوعی
فرماندهی نظامی بوده .شاخههای اداری ٬امنیتی ٬امور فنی ٬امور تسلیحاتی و عملیات مخصوص به خود
را نیز داراست .اقداماتی در نوامبر  1976در زمینه دوباره سازمان دهی انجام گرفت که هدف آن محکمتر
ـکردن روابط این گروه با حزب بعث سوریه بوده است.
)محرمانه  /غیر قابل رؤیت برای بیگانگان( نظارت بر این گروه از طرف رکن  2ارتش سوریه انجام
میگردد .و تقریبًا  50درصد افراد سلسله مراتب فرماندهی و  75درصد افسران ٬عضو نیروهای ارتش
سوریه میباشند.
قرارگاهها و پایگاهها:
)طبقه بندینشده( صاعقه که در دمشق و بیروت قرارگاههایی مستقر کرده ٬در اردوگاههای آوارگان
لبنانی نیز پایگاههایی دارد ٬ولی تمرکز نیروهای آن در بیروت و تریپولی میباشد.
)محرمانه  /غیر قابل رؤیت برای ملل بیگانه( پس از اینکه صاعقه به طور موقت در نتیجه یک برخورد
نامناسب بین سوریه و فلسطینیها از بعضی از مناطق لبنان اخراج گشت ٬دوباره توانست خود را در آنجا
مستقر سازد .دراوائل ماه مارس ٬برای دومین بار وارد اردوگاههای آوارگان طایر شد و دفاتر خود را آنجا
بازگشایی نمود .در همان حال بخشهای نیرومند صاعقه را در نزدیکی بنت جبیل و رأس مارون مستقر
ـگردانید .با حمله اسرائیل در اواسط مارس ٬صاعقه مرکز فرماندهی و نیروهای خود را به شهر نبطیه که تا
مدتها یک منطقه تدارکاتی مهم بود ٬منتقل کرد و پس ازآن مقداری از نیروها نیز به سمت زیفتا در جنوب
شرقی نبطیه رفتند.
)محرمانه  ٬غیر قابل رؤیت برای ملل بیگانه  /غیر همپیمانان( پایگاههای نظامی صاعقه در دمشق و
ذخیرهـگاههای آن در سوریه است.
آموزش:
)سری  /غیر قابل رؤیت برای ملل بیگانه  /غیر همپیمانان  /هشدار اطالعاتی( فرماندهان دسته و
دیگر اساتید ارتش سوریه که در شوروی دوره دیدهاند ٬به اعضای این گروه آموزشهای چریکی داده ٬آنها
را با طرز کار سالحهای ضدهوایی آشنا میسازد.
سالح:
)سری  /غیر قابل رؤیت برای ملل بیگانه  /غیر همپیمانان( دولت سوریه تقریبًا همه نوع سالح در
اختیار آنها قرار میدهد ٬که شامل موشکهای سام) 7-ـکه به وسیله پرسنل ارتش سوریه کنترل میشوند(
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سالحهای ضدهوایی ٬موشکاندازهای  122میلیمتری ٬نارنجکاندازهـای آرپـیجی ٬ 7مـوشکهای
هدایت شونده ضد تانک  ٬3سالحهای ضدتانک و منورهای بلژیکی ٬و موشکهای ضد تانک آلمانی کبرا
میباشد .این دولت همچنین کامیونهای رومانی ٬جیپ ٬پتو و مواد غذایی و درمانی مناسب نیز در اختیار
این گروه قرار میدهد.
)سری  /غیر قابل رؤیت برای ملل بیگانه  /غیر همپیمانان  /هشدار اطالعاتی( در آوریل  1978برای
مقامات نظامی صاعقه برنامهای تهیه شد تا به الجزیره رفته سالحهای روسی دلخواه خود را انتخاب
نمایند.
منافع مالی:
)سری  /غیرقابل رؤیت برای ملل بیگانه  /غیر همپیمانان( اعضای ارتش سوریه و بازنشستگانی که
در صاعقه خدمت میکنند ٬ماهانه حداـکثر  135دالر حقوق دریافت میدارند .دیگر اعضای صاعقه و
سازمان آن از طرف دولت سوریه کمکهای مالی دریافت میدارند.
)سری  /غیر قابل رؤیت برای ملل بیگانه  /غیر همپیمانان( بنابه گزارشات مختلف بعضی از هستههای
امنیتی صاعقه به فروش مواد مخدر مبادرت میورزند و با دیگران نیز در اقدامات حفاظتی از سوداـگران
این مواد شرکت مینمایند.
روابط بین المللی:
)سری  /غیر قابل رؤیت برای ملل بیگانه  /غیر همپیمانان  /هشدار اطالعاتی( در مورد روابـط
بینالملی صاعقه اطالعاتی در دست نیست .سفر پیشنهادی این گروه به الجزیره جهت دریافت سالح
ممکن است آغازی بر این روابط باشد و احتماًال دیگر اعضاء جبهه مقاومت نیز با آن به همکاری خواهند
پرداخت .امکان ایجاد روابط با لیبی نیز خیلی زیاد است.
تحلیل وقایع:
)طبقه بندی نشده( تنها عملیات اصلی و مهم
صاعقه که کشف و خنثی نیز گردید ٬توطئههایی بود که هدف آنها جلوگیری از مهاجرت یهودیان
شوروی به اسرائیل بود .از اوائل سالهای  ٬1929مسئله مهاجرت ٬مرکز و هسته تضاد اعراب و اسرائیل
بوده است؛ و ظاهرًا تنها گروه صاعقه توانسته است به اهمیت آن پی ببرد .مهاجرین تنها منبع تقویت
خصومت اسرائیل بودهاند .ولی چون در سالهای گذشته شوروی اجازه داده است که مهاجرت به میزان
قابل مالحظهای انجام شود ٬نمیتوان انتظار داشت که عملیات صاعقه از سرگرفته نشوند) .طبقه بندی
نشده( هدف همیشگی صاعقه قطارها بودهاند.
فعالیتهای مهم:
سپتامبر ) - 1973طبقه بندی نشده( سه مهاجر یهودی روسیهای و یک مقام گمرک اطریشی را از
قطاری که از مسکو به طرف وین درحرکت بود ٬ربودند و به وسیله یک ماشین سواری به طرف فرودگاه
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وین رفتند.دوتروریست اعالم کردند که اـگر به آنهاهواپیمایی داده نشود تا به وسیله آن به یک کشور عربی
نامعلوم بروند ٬خود و همراهانشان را خواهند کشت .آنها همچنین خواستار تعطیل کمپ ترانزیت اطریشی
ـکه مخصوص مهاجران یهودی شوروی برپا شده بود ٬شدند ٬سرانجام به تروریستها اجازه داده شد که به
وسیله یک هواپیمای کوچک کشور را ترک نمایند و آنها هم پس از توقف در یوگسالوی ٬سیسیل و
ساردنی در لیبی به زمین نشستند .باالخره دولت اطریش اعالم کرد که به منظور حفظ جان گروگانها آن
ـکشور موافقت کرده است که تسهیالت قلعه شونو را که از طریق آن یهودیان شوروی به اسرائیل میرفتند٬
تعطیل اعالم نماید .دولت لیبی احتماًال تروریستها را آزاد نموده است.
سپتامبر ) - 1975طبقه بندی نشده( تصمیم گرفتند یک قطار هلندی را بربایند و به این ترتیب دولت
هلند راوادار نمایند که از حق مهاجرت یهودیان شوروی به اسرائیل حمایت ننماید ٬ولی این توطئه هرگز به
مرحله اجرا درنیامد.
فوریه ) - 1976سری  /غیر قابل رؤیت برای ملل بیگانه  /هشدار اطالعاتی( دفاتر روزنامه جبهه
مخالفت حامی عراق در لبنان را غارت و نابود کردند.
جبهه دموکراتیک آزادیبخش فلسطین

خالصه:
)طبقه بندی نشده( جبهه دموکراتیک آزادیبخش فلسطین یک سازمان مارکسیستی طرفدار شوروی
است که خواستار انقالب طبقه کارگر در خاورمیانه است و در نهضت مقاومت فلسطین به طور مستقل
عمل میکند .جبهه دموکراتیک آزادیبخش فلسطینی را نمیتوان جزو ارتدادیون دانست ٬زیرا این گروه
تشکیل یک کشور فلسطینی را در هر یک از سرزمینهای آزاد شده پذیرفته است .ولی چون دارای یک
چهارچوب ایدئولوژیکی بسیار شدید است و دائمًا نیز تظاهر میکند که بزرگترین گروه مورد قبول فدائی
است و اصوًال از نحوه تصمیمگیری ساف و گفتگوی آن با اردن انتقاد مینماید ٬نمیتوان آن را در زمره
ـگروههای میانهرو ساف نیز به حساب آورد.
)سری  /غیر قابل رؤیت برای ملل بیگانه  /غیر همپیمانان  /هشدار اطالعاتی( جبهه دموکراتیک
آزادیبخش فلسطین که مانند یک حزب کمونیستی .سازماندهی شده و دارای پولیتبورو ٬کمیته مرکزی و
هستههای مشابه آن میباشد ٬معروف است که دائمًا و شدیدًا از نظرایدئولوژیکی خود را مورد انتقاد قرار
میدهد.
)محرمانه  /غیر قابل رؤیت برای ملل بیگانه  /غیر همپیمانان  /هشدار اطالعاتی( بسیاری از  500یا
 600تن از اعضاء این گروه در شوروی ٬آلمان شرقی ٬عراق یا کوبا آموزش دیدهاند .با وجود اینکه در
مورد سالحهای این گروه اطالعی در دست نیست ٬ولی میتوان گفت که سالحها از طریق منابع کمونیستی
به آنها میرسد.
)طبقه بندی نشده( تقریبًا تمام عملیات تروریستی جبهه دموکراتیک آزادیبخش فلسطین در اسرائیل
و مناطق اشغالی انجام گرفت در سال  1974به اقداماتی در زمینه گروگانگیری در اسرائیل دست زد و
ـکشتاری نیز انجام داد ٬و هدف هر دو رخداد بدست آوردن آزادی رفقای اسیر در زندانهای اسرائیل بود .با
وجود تالشهای بعدی نتوانستند آن شاهکارها را بار دیگر انجام دهند.
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جبهه دموکراتیک آزادیبخش فلسطین ):(DELP
در نشریات پیشین از آن به عنوان جبههدموکراتیک خلقی برای آزادی فلسطین
بود.

) (PDFLEPیاد شده

اهداف و تمایالت:
)طبقه بندی نشده( جبهه دموکراتیک آزادیبخش فلسطین که سر سپرده اصولی مـارکسیسم است٬
معتقد است که جدا ازانقالب طبقه کارگر نمیتوان به اهداف ملی فلسطینیها دست یافت .عالوه بر این کادر
نخبهـگان نیز نباید جدا از تودههای مردم به سر ببرند و ابتدا باید سوسیالیزم واقعی را به طبقات پایین
آموخت تا آماده مبارزه شوند.
)طبقه بندی نشده( جبهه دموکراتیک آزادیبخش فلسطین که نه در شمار میانهروها و نه در شمار
ارتدادیون قرار دارد ٬از نوعی تمایالت خاص در خط مشی خود برخوردار است ٬یعنی سعی دارد تمام
تغییر رخدادهای خاورمیانهای را از طریق چهارچوب از پیش تعیین شده ایدئولوژیکی خود تعبیر و تفسیر
نماید.
)طبقه بندی نشده( در اجالس شورای ملی فلسطین که در بهار سال  1977تشکیل گردید  ٬جبهه
دموکراتیک آزادیبخش فلسطین به طور کامل از برنامههای ملی فلسطین حمایت نمود و خواستارتشکیل
یک کشور فلسطینی در مناطق آزاد شده گردید و تمایل ساف به حضور در کنفرانس صلح ژنو را نیز مورد
تأیید قرار داد .پذیرش یک مرحله میان دورهای در تشکیل یک کشور قبل از دستیابی به هدف نهائی که
همانا یک کشور دموکراتیک ٬متحد در تمام خاـک فلسطینی به روایت انگلیس است میتواند ٬تنها دلیل
اختالف بین جبهه دموکراتیک آزادیبخش فلسطین و جبهه ارتدادیون باشد ٬که تحت عنوان جبهه خلقی
برای آزادی فلسطین عمل میکنند.
)طبقه بندی نشده( جبهه دموکراتیک آزادیبخش فلسطین ابتکار صلح سادات را ”تسلیم کامل بـه
اسرائیل“ نامید و همکاران سادات را تهدید به مرگ نمود .جبهه دموکراتیک آزادیبخش فلسطین باور
ندارد که ساف نمیتوانسته است به اقدامات شدیدتری علیه سادات دست بزند و معتقد است که گرایشهای
ساف متمایل به منافع عربستان سعودی و اجالس وحدت و توافق بین سوریه و عراق میباشد.
)طبقه بندی نشده( جبهه دموکراتیک آزادیبخش فلسطین گفتگوی بین اردن و ساف را مردود میداند٬
چون معتقد است که این موضوع به شاه حسین اجازه میدهد که به عنوان نماینده مردم فلسطین در کنار
ساف وارد عمل شود .آنها فکر میکنند که حسین میخواهد ساحل غربی رود اردن را دوباره پس بگیرد و
از فعالیتهای ساف در میان تودههای فلسطینی اردن ممانعت به عمل آورده و اجازه انجام فعالیتهای نظامی
علیه اسرائیل را از خاـک لبنان ندهد  -که جبهه دموکراتیک آزادیبخش فلسطین با همه اینها مخالف است.
)طبقه بندی نشده( جبهه دموکراتیک آزادیبخش فلسطین به طور مکرر ”خصومت و مقاومت خود
علیه سیاستهای آمریکا در خاورمیانه را اعالم کرده“ از جنبش غیرمتعهدها حمایت میکند و با تمام
جنبشهای آزادیبخش ملی که علیه امپریالیسم و نژادپرستی مبارزه میکنند نیز اعالم وحدت مینماید.
)طبقه بندی نشده( جبهه دموکراتیک آزادیخبش فلسطین از ساف میخواهد که با ”نیروهای یهودی
پیشرو و دموکراتیک ضد صهیونیست“ رابطه برقرار نماید.
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نیروی تقریبی:
)طبقه بندی نشده(  500یا  600نفر
رهبران اصلی:
)طبقه بندی نشده( نایف حواتمه )ابونئوف( متولد در السالت اردن در سال 1931
)طبقه بندی نشده( در سال  ٬1954حواتمه به جنبش ناسیونالیست عربی که به وسیله جرج حبش که
اـکنون ریاست جبهه خلقی آزادیبخش فلسطینی را برعهده دارد ٬ایجاد شده بود ٬پیوست .در سال ٬ 1957
به خاطر فعالیتهای سیاسی حواتمه در اردن زندانی شد و پس از آن از این کشور اخراج وتبعید گردید .وی
به عراق رفت و در آنجا نیززندانی شد .در سال ٬1963پس از آزادی به بیروت رفت و دردانشگاه عربی به
هنگام تحصیل به فعالیت خود در زمینه جذب اعضاء پرداخت در سال  ٬1967حواتمه به جمهوری
دموکراتیک خلق یمن که به تازگی استقالل یافته بودرفت تا با رهبران آنها مشورت نماید .و بعدها درباره
این تجربه خود کتابی نوشت .در سال  1968به خاطر یک قرارداد عدم تعارض کلی توانست به وطن خود
اردن بازگردد.
)طبقه بندی نشده( حواتمه به جبهه دموکراتیک آزادیبخش فلسطین که شاخهای از جـبهه خـلقی
آزادیبخش فلسطین در سال  1968بود پیوست .وی که یک انقالبی مخلص بود ٬با رهبران جبهه خلق
آزادیبخش فلسطین دارای اختالفات ایدئولوژیک و شخصی بود .در حال حاضر حواتمه دبیرکل جبهه
دموکراتیک آزادیبخش فلسطین است .وی در این سازمان دارای موقعیتی بسیار مهم از نظر تصمیمگیری
میباشد.
)طبقه بندی نشده( ”عمر ادیب“ عبید رابوح )ابویاسر( متولد در سال .1941
)محرمانه( رابوح نیز یکی از اعضای جنبش ناسیونالیست عربی بود و بنابه گزارشات متعدد به جرج
حبش در تأسیس جبهه خلق آزادیبخش فلسطین در سال  1967یاری داده بود .ولی در سال بعد او به
همراه حواتمه جبهه خلق آزادیبخش فلسطین را ترک گفت تا به تشکیل جبهه دموکراتیک آزادیبخش
فلسطین مبادرت ورزد و در حال حاضر وی معاون دبیر کل این جبهه است.
)محرمانه( رابوح نماینده جبهه دموکراتیک آزادیبخش فلسطین در کمیته اجرائـی فـلسطین بـود٬
ریاست اداره اطالعات ساف را نیز بر عهده دارد .وی در هیأت نمایندگیهای ساف به سفرهای بسیاری
رفته است که مهمترین آنها عبارتند از شرکت در اجالس اعراب در رباط در سال  ٬1974شرکت در مجمع
عمومی سازمال ملل در سال  1977و انجام چند مأموریت در شوروی.
)سری  /غیر قابل رؤیت برای ملل بیگانه  /غیرهمپیمانان  /هشدار اطالعاتی( طریق حمدان نمام
مستعاری است که رابوح در هنگام امضاء مقاالت خبری منعکس کنده نظریات رهبریت جبهه دموکراتیک
آزادیبخش فلسطین استفاده مینماید.
سابقه:
)طبقه بندی نشده( جبهه دمـوکراتـیک آزادیـبخش فـلسطین در فـوریه سـال  1969بـه وسـیله
تحصیلکنندگان رادیکال از جبهه خلق آزادیبخش فلسطین که از نظر ایدئولوژیکی بسیار خبره بودند٬
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منشعب و تشکیل گردید.
)سری  /غیر قابل رؤیت برای ملل بیگانه  /غیر همپیمانان  /هشدار اطالعاتی( در جنگ لبنان ٬جبهه
دموکراتیک آزادیبخش فلسطین با جنبش ملی لبنان ٬حزب کمونیست لبنان ٬و سازمان فعالیت کمونیستی
همکاری مینمود .این گروه در جنگ از نظر سیاسی و نظامی نقش مهمی ایفا کرد ٬و چنین به نظر میرسید
ـکه از نظر استعدادهای نظامی به چنان کیفیتی رسیده باشد که بتواند بعد از فتح موقعیت گروه بعدی را در
ساف به دست آورد .گروه صاعقه سوری در اجالس شورای ملی فلسطین در مارس  1977مانع از آن شد
ـکه این موضوع واقعی یابد .معذالک جبهه دموکراتیک آزادیبخش فلسطین به کار کردن با عرفات و سوریه
راضی شده است.
)سری  /غیر قابل رؤیت برای ملل بیگانه  /غیر همپیمانان  /هشدار اطالعاتی( در سال  1977واوائل
 1978جبهه دموکراتیک آزادیبخش فلسطین خواستار حضور نظامی نامحدود فلسطینیها در جـنوب
لبنان جهت جنگ با اسرائیل و عدم محدودیت تسلیحاتی فلسطینیها در لبنان گردید .پس از حمله اسرائیل
در مارس  ٬1978جبهه دموکراتیک آزادیبخش فلسطین به مخالفت با عرفات در به میانهروی کشانیدن
فعالیتهای فداییان جنوب و نیز تالش وی برای سرکوبی مخالفین خود در سازمان فتح پرداخت .در ماه می٬
این جبهه بیانیه جبهه ارتدادیون را به عنوان اعتراض به تصمیمگیری ”یک جانبه“ ساف امضاء نمود .پس از
آن هم ٬به تشکیل اجالس هماهنگی با جبهه آزادیبخش فلسطین و جبهه مبارزات خلقی مبادرت ورزید.
در اجالس شورای ملی فلسطین در ژانویه  1979نمایندگان جبهه دموکراتیک آزادیبخش فلسطین با
نمایندگان جبهه خلفی آزادیبخش فلسطین در کمیته اجرائی در یک جناح قرار گرفتند.
)طبقه بندی نشده( برخوردهای مسلحانهای بین نیروهای فـتح و نـیروهای جـبهه دمـوکراتـیک
آزادیبخش فلسطین در نحرالبارید ٬البداویه ٬و صیدا در ژانویه  1979پیرامون گفتگو با اردن درگرفت.
فنون و روشهای عملیاتی:
)طبقه بندی نشده( جبهه دموکراتیک آزادیبخش فلسطین در قسمت اعظم تاریخچه خود از مبادرت
به فعالیتهای ”تروریستی“ اجتناب میورزید .لیکن درسال  1974این گروه اقدام به چند عملیات نفوذی
در اسرائیل نمود .که در یکی از این اقدامات  23کودک دبستانی اسرائیل در مالوت کشته شدند ٬اسرائیل و
مناطق تحت اشغال آن هنوز هم از اهداف این گروه به شمار میرود؛ و جبهه دموکراتیک آزادیبخش
فلسطین ممکن است مسئول تعدادی از بمب گذاریهای سالهای 79ـ 1977بوده باشد هستههای جبهه
دموکراتیک آزادیبخش فلسطین در اسرائیل و ساحل غربی سبب شده است که این گروه بتواند به حمالتی
علیه اهداف نظامی اسرائیل نیز مبادرت ورزد.
سازمان:
)سری  /غیر قابل رؤیت برای ملل بیگانه  /غیر هم پیمانان  /هشدار اطالعاتی( جبهه دموکراتیک
آزادیبخش فلسطین به وسیله یک هیئت سیاسی ده نفره و یک کمیته مرکزی با حمایت سـازمانهای
ـکوچکتر محلی رهبری میگردد .شاخههای محلی گزارشات و اطالعات سیاسی را از کمیته مرکزی
دریافت کرده نظریات و اطالعات به دست آمده را دوباره به آن ارسال میدارند .هستههای هر منطقه به
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تناسب عضوگیری و فعالیت درجهبندی شده است.
هستهها و نیز گروههای زنان و دانشجویان دانشگاهی تحت نظارت کمیتهها عمل میکنند .رهبران
مرکزی نقشهای عملی نیز برعهده دارند.
قرارگاهها و پایگاهها:
)سری  /غیر قابل رؤیت برای ملل بیگانه  /غیر همپیمانان  /هشدار اطالعاتی( دفاتر قرارگاه جبهه
دموکراتیک آزادیبخش فلسطین در لبنان است ٬در حالی که در جنگ لبنان دفاتر مهم دیگر آن در سوریه
تعطیل اعالم گردید .با وجود اینکه این جبهه در نظر داشت به عراق برود ٬ولی معلوم نیست که این مسئله
صورت گرفته باشد و آشتی دوباره سوریه و فلسطینیها ممکن است این نیاز را برطرف کرده باشد.
شاخههای منطقهای این جبهه در لبنان ٬سوریه ٬اردن ٬ـکویت ٬عراق ٬جمهوری دموکراتیک خلق یمن٬
قبرس و مناطق تحت اشغال اسرائیل وجود دارند .واحدهای کوچکتر آن مانند شعبههای این سازمان
دررم و میالن در صحنه بینالمللی پراـکنده است.
)محرمانه  /غیر قابل رؤیت برای ملل بیگانه( جبهه دموکراتیک آزادیبخش فلسطین یک نـیروی
اضطراری مرکب از  100عضو در نزدیکی نبطیه در لبنان دارد.
آموزش:
)سری  /غیر قابل رؤیت برای ملل بیگانه  /هشدار اطالعاتی( با وجود ایـنکه آمـوزشدهندگان
ـکشورهای کمونیستی در پایگاه جبهه دموکراتیک آزادیبخش فـلسطین بـه ارائـه آمـوزش مـبادرت
میورزند ٬ولی قسمت اعظم آموزشهای نظامی در شوروی ٬آلمان شرقی و عراق انجام میگیرد.
)طبقه بندی نشده( به طور مثال ٬در اوائل بهار  23 1978تن از کادر این جبهه به شوروی رفتند تا به
طی یک دوره  6ماهه آموزش پیاده بپردازند .به این دانشجویان قبل از عزیمت در امور لبنان دورههای
فشرده معارفه ارائه شد .بعضی از این کماندوها در کالسهای مؤسسه لنین در رشته اقتصاد در شوروی نیز
شرکت میجویند.
)سری  /غیر قابل رؤیت برای ملل بیگانه  /غیر همپیمانان  /هشداراطالعاتی( درژوئیه  ٬1976دولت
ـکوبا مخارج مربوط به آموزش اعضای این جبهه را در زمینه تعمیرات وسایط نقلیه و سالح در کوبا راتقبل
نمود .یک قرارداد آموزشی با کوبا در ژانویه  1977منعقد گردید .در مورد شرایط آن اطالعی در دست
نیست.
تسلیحات:
)سری  /غیر قابل رؤیت برای ملل بیگانه  /غیر همپیمانان  /هشدار اطالعاتی( در مورد سالحهای
اـکتسابی توسط جبهه دموکراتیک آزادیبخش فلسطین اطالعی در دست نیست .حواتمه در ژانویه 1977
یک قرارداد در زمینه تأمین سالح با کوبا منعقد نمود که از جزئیات آن اطالعی در دست نیست.
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امور مالی:
)سری  /غیر قابل رؤیت برای ملل بیگانه  /غیر همپیمانان  /هشدار اطـالعاتی( عـراق و لیـبی
تنهاـکشورهای عربی هستند که به این جبهه از نظر مالی کمک میکنند .به منظورقدردانی ازحواتمه و جبهه
دموکراتیک آزادیبخش فلسطین از برخورد بین لیبی و مصر در تابستان  ٬ 1977لیبی کمک ماهانه خود را
به  280/000دالر افزایش داد .ولی مشهور است که لیبی کمکهای معمول خود را یک ماه یادو ماه دیرتر از
موعد مقرر ارسال میدارد .در سال  1977عراق ماهانه به طور میانگین  50/000دالر به این جبهه کمک
مینمود .در ژوئیه  1978به منظور حمایت از گرایش جبهه دموکراتیک آزادیبخش فلسطین به جبهه
ارتدادی و به منظورتشدیدانشعابهای درونی ساف ٬عراق کمکی معادل  3/5میلیون دالر به این جبهه نمود
تا به ”انقالب“ خود و مخالفت با سازمان فتح ادامه دهد.
)سری  /غیر قابل رؤیت برای ملل بیگانه  /غیر همپیمانان  /هشدار اطالعاتی( جبهه دموکراتیک
آزادیبخش فلسطین از طریق اعضا ٬وضع عوارض مخصوص در مورد فروش الحریه )روزنامه این جبهه(
و فروش تقویم بنیه مالی خود را تقویت مینماید.
منابع مالی این جبهه در حسابهای سپرده بانکهای ـکویت قرار داده شده است.
روابط بین المللی:
)سری  /غیر قابل رؤیت برای ملل بیگانه  /غیر همپیمانان  /هشدار اطالعاتی( شاخههای بینالمللی
این جبهه در الجزیره ٬بلژیک ٬آلمان غربی ٬فرانسه ٬یونان ٬هند ٬ایتالیا ٬لیبی ٬ـکویت ٬مراـکش ٬پاـکستان٬
اسپانیا ٬شوروی ٬امارات متحده عربی ٬انگلیس ٬آمریکا ٬آلمان غربی و یوگسالوی عمل میکنند.
)سری  /غیر قابل رؤیت برای ملل بیگانه  /غیر همپیمانان  /هشدار اطالعاتی( نزدیکی ایدئولوژیک٬
سفر رهبران این جبهه به شوروی و طی دورههای آموزش در شوروی و کمکهای آن کشور سبب تقویت
روابط بین آنها شده است .جبهه دموکراتیک آزادیبخش فلسطین در تماس بین شـوروی و دولتـها و
انقالبیون کشورهای خلیج سهولت ایجاد میکند .حواتمه بنابه درخواست شوروی به مأموریتی به منظور
ایجاد صلح میان سومالی ٬اتیوپی و جمهوری دموکراتیک خلق یمن و نیز بین
دولت یمن و اریترهایها در ژوئن و ژوئیه 1977مبادرت ورزید.
)سری  /غیر قابل رؤیت برای ملل بیگانه  /غیر همپیمانان  /هشدار اطالعاتی( جبهه دموکراتیک
آزادیبخش فلسطین متخصصین تسلیحاتی و کماندویی خود را در اختیار ارتش لیبی قـرار داد تـا در
برخورد لیبی با مصر در تابستان  ٬ 1977آنها را یاری دهند.
)سری  /غیر قابل رؤیت برای ملل بیگانه  /غیر همپیمانان( جبهه دموکراتیک آزادیبخش فلسطین با
ـگروههای چپگرای خلیج فارس نیز رابطه خوبی برقرار کرده و خدمات مورد نیازی از قـبیل چـاپ
اعالمیهها در مطبوعات لبنانی ٬قراردادن دفاتر حریه در اختیار آنها انتشار تبلیغاتی در جهان عرب ٬و
جلب کمکهای مالی و جنسی برای آنها انجام میدهد.
)سری  /غیر قابل رؤیت برای ملل بیگانه  /غیر همپیمانان( جبهه دموکراتیک آزادیبخش فلسطین در
ژوئیه  1973آموزش دهندگانی را برای جبهه خلقی آزادیبخش عمان ٬آماده نمود.
)طبقه بندی نشده( به ابتکار شوروی ٬نمایندگان این جبهه با یهودیان اسرائیلی ضدصهیونیست ٬دارای
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ـگرایشات کمونیستی در اروپای شرقی مالقات نمود.
)طبقه بندی نشده( حواتمه با اعضای مالزم آیتاهلل روحاهلل خمینی ایرانی روابط نزدیک داشته سعی
داشتند ٬نهضت انقالبی و مذهبی او را به حزب توده نزدیک سـازند .هسـتههای جـبهه دمـوکراتـیک
آزادیبخش فلسطین به نام خمینی در میان مهاجران کارگر شیعی در کشورهای عربی خلیج به جمعآوری
پول مبادرت میورزیدند.
)سری  /غیر قابل رؤیت برای ملل بیگانه  /غیر همپیمانان( چریکهای ترکیه در دورههای آموزشی
جبهه دموکرات آزادیبخش فلسطینی که در آن مدرسین چین و کره شمالی حـضور داشـتند شـرکت
میکردند.
)سری  /غیر قابل رؤیت برای ملل بیگانه  /غیر همپیمانان  /هشدار اطالعاتی( جبهه دموکراتـی
آزادیبخش فلسطین با حزب کمونیست قبرس که به حمایت از فعالیتهای اداری این جبهه درقبرس در
شدیدترین مرحله جنگ لبنان دست زده بود  ٬روابط بسیار نزدیک و صمیمانه برقرار کرده است.
)سری  /غیر قابل رویت برای ملل بیگانه  /غیرهمپیمانان  /هشدار اطالعاتی( جبهه دموکراتیک
آزادیبخش فلسطین با حزب کارگر اسپانیا نیز رابطه دارد .
)سری  /غیر قابل رؤیت برای ملل بیگانه  /غیر همپیمانان  /هشدار اطالعاتی( پس از ایجاد رابطه
نزدیک با حزب کمونیست لبنان ٬جبهه دموکراتیک آزادیبخش فلسطین روابط کاری بسیار نزدیکی با
هئأت اصلی چپهای فرانسوی به خصوص با رهبریت کمونیست و سوسیالیست آن کشور ایجاد کرد .پس
از آغاز جنگ در لبنان کمونیستهای فرانسوی از نظر دارویی و مالی به آن کمک رسانده ٬اعالمیههای این
جبهه را در فرانسه پخش میکردند.
)سری  /غیر قابل رؤیت برای ملل بیگانه  /غیر همپیمانان  /هشدار اطالعاتی( بـرای بـرقراری
هماهنگی سیاسی با حزب کمونیست ایتالیا به طور رسمی تماس حاصل شد .ولی چون سران این جبهه
متعصبتر از حزب کمونیست ایتالیا در موضع مارکسیست لنینیستی هستند ٬همکاری شاخهای بین این
دو سازمان خیلی کم است.
)سری  /غیر قابل رؤیت برای ملل بیگانه  /غیر همپیمانان  /هشداراطالعاتی( با حزب کارگر سوئیس
نیز تماسهایی برقرار شده است.
)محرمانه( به ابتکار جبهه دموکراتیک آزادیبخش فلسطین در شهر کلن آلمان غربی در اوائل سال
 1976یک کمیته خاور نزدیک ایجاد گردید .عضوگیری برای این کمیته توسط اتحادیه کمونیستی آلمان
غربی انجام میگردد.
)سری  /غیر قابل رؤیت برای ملل بیگانه  /هشدار اطالعاتی( آلمان شرقی از نظر مالی ٬آموزشی و
سیاسی کمکهای نامعلومی به این جبهه مینماید.
)طبقه بندی نشده( در اوائل سال  ٬ 1976با جبهه خلق برای آزادی ساقیات الحمراء و ریو دواورو
)جبهه پولیساریو( که پایگاه آنها در الجزایر بوده و دارای اهداف ناسیونالیستی در صحرای غربی است
رابطه برقرار گردید .جبهه دموکراتیک آزادیبخش فلسطین با پولیساریو دارای روابـط حسـنه بـوده و
امیدوار است بین ساف و پولیساریو نیز این گونه روابط بوجود آید.
)طبقه بندی نشده( دوستی با کوبا در نتیحه تماسها و کمکهای مهمی که به بعضی از آنها در باال اشاره
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شد ٬شکوفا گشت .کوبا رابطه بین جبهه دموکراتیک آزادیبخش فـلسطین و جـبهه آزادیـبخش مـلی
ساندنیست نیکاراـگوئه را سبب شد و این دو سازمان حمایت دو جانبه خود را اعالم داشتند.
تحلیل وقایع:
)طبقه بندی نشده( واقعه گروگانگیری عمده در مالوت در  1974نقطه عطفی در عـملیات جـبهه
دموکراتیک آزادیبخش فلسطین بود ٬واقعهای که این گروه بسیار مایل است آن را تکرار نماید .در اوائل
سال  ٬1979عملیات مشابه دیگری در مالوت انجام گرفت .که در آن تعداد کمی از تـروریستها )(3
سالحهای سبک دستی و نارنجک حمل میکردند ٬ولی نگهبانان نیروی دفاعی اسرائیل موفق به دفع آنها
شدند .و چون تمام گروههای فلسطینی به عنوان عکسالعمل در رابطه با قرارداد صلح مصر و اسرائیل
مایل به تشدید مبارزات مسلحانه خود هستند ٬باید انتظار داشت که جبهه دمـوکراتـیک آزادیـبخش
فلسطین نیز از موقعیت عالی و تماشایی بهرهبرداری نماید.
فعالیتهای چشمگیر:
)طبقه بندی نشده عملیات سال  1974همچنان به عنوان یک نقطه عطف باقی مانده است ٬چون
تروریستهای جبهه دموکراتیک آزادیبخش فلسطین قادر به از بین بردن موانعی که نـیروهای امـنیتی
اسرائیل و اردن بر سر راه آنها ایجاد کردهاند ٬نبودهاند .بنابراین به جای اینکه به این گونه عملیات مبادرت
ورزد ٬این جبهه از عملیات کم خطرتر از قبیل بمبگذاری درمکانهای عمومی استفاده میکند:
می ) - 1974طبقه بندی نشده( اشغال مدارس و قتل عام در مالوت اسرائیل انجام شد .دراینعملیات
سه تن ازتروریستها در جایی که لباس نظامیان نیروهای دفاعی اسرائیل را به تن داشته ٬به زبان عبری نیز
سخن میگفتند ٬از طریق مرز لبنان وارد اسرائیل گشتند .آنها به کامیونی که زنانی را از حیفا به جای دیگر
میبرد حمله برده٬دو تن را کشته و  6تن از آنان را مجروح ساختند .به محض ورود به مالوت آنهاابتداوارد
یک آپارتمان شده سه نفر را به قتل رساندند و مدرسهای را که تعدادی از نوجوانان اسرائیلی شب را در
آنجا میگذراندند ٬به تصرف درآوردند.تعدادی از کودکان از طریق پنجرهها فرار کردند ولی  86تن از آنان
ـگروگان گرفته شدند.تروریستها که مسلح به سالحهای سبک و نارنجک دستی بودند ٬اعالم نمودند که اـگر
مقامات اسرائیل  20تا  23تروریستی را که در زندانهای اسرائیل بسر میبرند آزاد ننموده و روانه دمشق
ننمایند ٬همه نوجوانان را خواهند کشت .سفیران فرانسه و رومانی به عنوان میانجی و تضمین کننده عبور
امن تروریستها وارد عمل شدند .این سفیران سریعًا به مالوت آورده شدند.
مقامات اسرائیلی اعالم داشتند که به منظور حفظ جان کودکان ٬آنها با تقاضا موافقت میکنند .ولی با
نزدیک شدن پایان وقت تعیین شده در مورد انتقال کلمه رمز ٬پریشانی و مشکالت قابل مالحظهای به
وجود آمد و این طور به نظر میرسید که وقت تعیین شده برای پرواززندانیان به دمشق وانتقال کلمه رمز که
نشانگر آزادی آنها میباشد ٬کافی نبوده است .غیر ممکن است که بتوان گفت که چه کسی ابتدا مبادرت به
تیراندازی نمود ولی سربازان اسرائیلی که ساختمان را محاصره کرده بودند به طرف ساختمان حمله بردند.
ولی این حمله زمانی صورت گرفت که تروریستها سالحهای خود را متوجه نوجوانان کرده 16 ٬تن از
آنانرا کشته و  70تن از آنان را مجروح کرده بودند .ظاهرًا در نتیجه تیراندازی ٬مواد منفجره تروریستها
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آتش گرفته خودشان نیز کشته شده بودند .یکی از اعضاء حمله کننده نیز کشته شده است.
نوامبر ) - 1974طبقه بندی نشده( به اردوگاه یهودی نشین بتـشین در اسرائیل حمله شد .سه تن از
تروریستها در حالی که نارنجک و کالشینکف و اعالمیههایی به زبان عبری حمل میکردند و در آنها
خواستار آزادی 16تروریست فلسطینی از جمله اسقف کاپوچی از زندانهای اسرائیل شده بودند مبادرت
به حمله کردند .پس از سه ساعت درگیری  4نفر کشته و  23نفر زخمی که در میان آنها کودک نیز دیده
میشد .برجای گذاشتند تروریستها گروگان نگرفتند و در آپارتمانی که در محاصره پلیس بود ٬سنگر
ـگرفته به تیراندازی ادامه دادند تااینکه یک واحد نظامی مکانیزه به محل واردگردید .در پوشش تیراندازی
پلیس سربازان به طبقه باال رفته وارد آپارتمان شدند و سه تروریست را به قتل رساندند.
اوت ) - 1976طبقه بندی نشده( عضو جبهه دموکراتیک آزادیبخش فلسطین در توطئهای به منظور
به قتل رسانیدن نخست وزیر پیشین جمهوری دموکراتیک خلق یمن در قاهره ٬محمد علی هیثم ٬دست
داشت.
ژوئیه ) ٬1977طبقه بندی نشده( به انفجار یک بمب لولهای در بازار سبزیفروشان پتاتیکوا در حوزه
تلآویو مبادرت ورزیده شد ٬باعث کشته شدن یک نفر و مجروح شدن  20نفر شدند.
)طبقه بندی نشده( در بازار شهرداری بیر شوا بمبی را کار گذاشتند که منجر به مجروح شدن  28نفر
ـگردید.
)طبقه بندی نشده( بمبهای دیگری نیز در اورشلیم و تل آویو کار گذاشتند.
دسامبر ) - 1977طبقه بندی نشده( بمبی را در بازار اصلی ناتانیا کار گذاشتند که در نتیجه آن دو نفر
ـکشته و دو نفر مجروح گردیدند.
نوامبر ) - 1978طبقه بندی نشده( مسؤلیت بمب کار گذاشته شـده در سـوپر مـارکت اردوگـاه
یهودینشین قیریاط اربع را که در ساحل غربی و در مجاورت هبرون واقع شده به عهده گرفتند ٬ولی تلفاتی
وارد نیامد.
)طبقه بندی نشده( این جبهه نظامیان اردنی را متهم کرده بود که به هنگام ورود به ساحل غربی از دره
شمال اردن یکی از اعضاء این جبهه را کشته و یک تن دیگر را مجروح نمودهاند.
ژانویه ) - 1979محرمانه غیر قابل رؤیت برای ملل بیگانه( سعی کردند  230تن از غیر نظامیان
موجود دریکی از میهمانخانههای مالوت را دستگیرنمایند .سه تروریست مسلح به کالشینکف و نارنجک
دستی وسیله یکی از گشتیهای نیروی دفاعی اسرائیل کشته شدند .یکی از زنان اسرائیلی وسه تن دیگر از
آنان به هنگام فرار به ترتیب کشته و زخمی شدند.
جبهه خلقی آزادیبخش فلسطینی

خالصه مطلب:
)طبقه بندی نشده( جبهه خلق آزادیبخش فلسطین که شدیدًا طرفدار عقاید مارکسیستی است .انقالب
در نهضت فلسطین را پیش درآمدی بر انقالب کشورهای عربی میداند .این جبهه که مؤسس جـبهه
ارتدادی است از سازش در مورد آزادسازی تمام وطن فلسطینیها )در قرارداد انگلیس( و یا نـابودی
اسرائیل امتناع میورزد .ولی رهبران جبهه خلق آزادیبخش فلسطین درسالهای  1978-79یک سیاست
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نظامیگری تدریجی را مد نظر قرار دادند ٬تا قبل از مبادرت به جنگ علیه اسرائیل ٬پایگاهها و شرایط الزم
برای مبارزه مسلحانه را فراهم آورند.
)طبقه بندی نشده( جبهه خلق آزادیبخش فلسطین اولین گروه فلسطینی بود که به عملیات بینالمللی
مبادرت ورزید .از سال  1970تا  1977به سرپرستی وادی حداد یکی از مهمترین طراحان تروریسم و با
همکاری دیگر تروریستهای خارجی ٬جبهه خلق آزادیبخش فلسطین عملیاتی موفقیتآمیز را در زمینه
هواپیما ربایی و گروگانگیری در رابطه با اهداف سیاسی ارتدادی و ضد اسرائـیلی انـجام داد .پس از
درگذشت حداد ٬عملیات تروریستی بینالمللی این جبهه از پیچیدگی کمتری برخوردار بود و فعالیتهای آن
بیشتر در اسرائیل و مناطق اشغالی متمرکز بوده است.
)سری  /غیر قابل رؤیت برای ملل بیگانه  /غیر همپیمانان /هشداراطالعاتی( جبهه خلقی آزادیبخش
فلسطین  1000عضو داشته ٬دارای نوعی بافت سازمانی حزبی کمونیستی میباشد .عراق و جمهوری
دموکراتیک خلق یمن به این جبهه آموزشهای تخصصی ویژه تروریستی میدهند و آموزشهای دیگر
نظامی در چین ٬کوبا ٬و کره شمالی به آنها داده میشود .نیروی آتش این گروه مرکب از توپخانه ٬موشک٬
موشکهای سام ٬ 7-مسلسل دستی ٬و مواد منفجره میباشد.
اهداف و گرایشها:
)طبقه بندی نشده( جبهه خلق آزادیبخش فلسطین که شدیدًا مارکسیستی است انقالب در نهضت
فلسطین را به عنوان پیش درآمدی برانقالب مارکسیستی درـکشورهای عربی مینگرد ٬تداوم خشونت
انقالبی در همه سطوح را راهی برای بقای انقالب فلسطین ٬آزادی وطن فلسطین )قرارداد انگـلیس(٬
نابودی اسرائیل ٬و ایجاد یک دولت و جامعه دموکراتیک بر خرابههای آن میدانند .تروریسم بینالمللی
نیز بخشی از جنگ آزادیبخش ملی به حساب میآید.
)طبقه بندی نشده( جبهه خلق آزادیبخش فلسطین به عنوان مؤسس جبهه ارتدادی در سال 1974
موضع ”ـکاپیتوالسیونیستی“ ساف را درپذیرش یک دولت و کشورمحدودفلسطین در ساحل غربی ونوار
غزه رد کرد .ولی در سال  ٬1977بسیاری از رهبران این جبهه اعالم کردند که آنها نیز ایجاد یک دولت
خودمختار فلسطینی را در هر بخش از فلسطین میپذیرند .تا به عنوان پایگاه مبارزه مسلحانه علیه
اسرائیل از آن استفاده کنند.
)طبقه بندی نشده( هدف همه ابتکارات صلح مشخص کردن و تأمین امنیت مرزهای اسرائیل است٬
بنابراین جبهه خلقی آزادیبخش فلسطین با همه آنها مخالفت ورزیده ٬خواستار وحدت بیشتر در برابر
خطری است که ابتکار صلح سادات برای انقالب فلسطین به وجود آورده است .در دسامبر  1977در
اجالس مقابله و وحدت تریپولی همه گروههای فلسطینی از سیاست عدم مذاـکره ٬به رسمیت نشناختن
اسرائیل ٬و عدم پذیرش قطعنامه  242سازمان ملل توسط جبهه ارتدادی پیروی کردند.
)طبقه بندی نشده( با وجود اینکه گروههای ارتدادی که جبهه خلق آزادیبخش فلسطین نیز جزو
آنهاست ٬اعالم کرده بودند که اـگر جناحهای مقاومت توسط شورای ملی فلسطین در برنامه ملی فلسطین
ـگنجانده نشود آنها نیز به ساف نخواهند پیوست ٬ولی همه آنها در اجالس ژانویه  1979شورای ملی
فلسطین که اهداف آن مغایر اهداف آنها بود شرکت نمودند .و جبهه خلق آزادیبخش فلسطین با اعالم
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نارضایتی از نتایج حاصله از شورا ٬به طور کلی از ”وحدت“ موجود در نهضت فلسطین ستایش نمود.
)طبقه بندی نشده( بخشی از تمایالت تدریج طلبانه جبهه خلق آزادیبخش فـلسطین یـا فـرضیه
استراتژیک این جبهه که به وسیله رهبر آن جورج حبش توصیف شده ٬در عکس العمل توام با میانه روی
این جبهه در رابطه با اجالس شورای ملی فلسطین نشان داده شده است .از او ساف خواسته است که در
برنامه تجهیز و برخورد همه جانبه سیاسی اقتصادی٬فرهنگی علیه دشمن صهیونیست به سوریه و عراق
بپیوندد.
ولی در همان حال اعالم میدارد که این بدان معنی نیست که همه گروهها نیروهای نظامی خود را متحد
ـکنند تا به یک جنگ فوری علیه اسرائیل مبادرت ورزند” .مامعتقدیم که این جنگ با در نظر گرفتن توانایی
عظیم نظامی اسرائیل به نفع اعراب نخواهد بود .مهمترین عنصر این ابتکار این است که یک برنامه برخورد
مؤثر را طرحریزی میکند “.حبش ضرورت ایجاد پایگاه ٬شرایط و نیازهای الزم برای یک برخـورد
انقالبی و استراتژیک را دارای اهمیت بسیار تلقی نمیکند .این برنامه دراز مدت به جریان اصلی اعتقادات
ساف نزدیکتر است تا نظریات پیشین جبهه خلق آزادیبخش فلسطین.
)طبقه بندی نشده( ولی در دیگر سیاستهای انعطاف ناپذیر جبهه خلقی آزادیبخش فلسطین تغییراتی
بوجود نیامده است ٬این گروه همکاری با نیروهای سازمان ملل در لبنان را به عنوان مانعی برای ورود به
میدان مبارزه محکوم میشمارد و مذاـکره با اردن را به این بهانه که شاه حسین با برقراری انقالب فلسطین و
عملیات آن در خاـک اردن مخالفت میورزد رد کرده ٬مخالفت وی را با قرارداد ـکمپ دیوید ”بیاساس“
مینامد .پس از قرارداد ـکمپ دیوید ٬جبهه خلقی آزادیبخش فلسطین اعالم کرد که رهبریت کنونی آمریکا
به خاطر توطئه علیه انقالب و مردم فلسطین بهای گزافی را باید بپردازد و سوگند یاد کرد که به منافع و
پایگاههای آمریکا در همه نقاط جهان حمله نماید.
نیروهای تقریبی:
)طبقه بندی نشده(  1000نفر
)محرمانه  /غیر قابل رؤیت برای ملل بیگانه  /غیر همپیمانان  /هشدار اطالعاتی( جبهه خـلقی
آزادیبخش فلسطین  -عملیات ویژه )انتقام آـکاالعصب(  100نفر
رهبران اصلی:
)طبقه بندی نشده( جورج حبش )ابوحکیم( در شهر لود فلسطین در سال  1926متولد گشت.
)طبقه بندی نشده( حبش در اواخر سالهای  1940نهضت ناسیونالیستی عربی را در دانشگاه عربی
بیروت تأسیس نمود .این سازمان که اصوًال دارای گرایشهای عربی بود ٬رفته رفته تمایالت چپگرایانه
یافت و بهمسائل فلسطین متوجه گردید .در سال  1967حبش جبهه خلق آزادیبخش فلسطین را تأسیس
نمود .وی در سال  1968در دمشق زندانی گردید و یکی از دالیل زندانی شدن وی اختالف موجود بین
جنبش ناسیونالیستی عربی و ایدئولوژی بعثی بود .وی در یک عملیات متهورانه که طراحی آن به وسیله
وادی حداد صورت گرفته بود و از طریق آن به حبیبی که وی را برای بازجویی به دادگاه میبرد حمله
ـگردید ٬موفق به فرار گردید .حبش دیگر به سوریه نیامد تا اینکه اجالس جبهه برخورد و وحدت در
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سپتامبر  1978تشکیل شد و در این زمان حبش با رئیس جمهور سوریه اسد بهطور خصوصی گفتگو
نمود.
)طبقه بندی نشده( حبش در سال  1972دچار یک حمله شدید قلبی گردید و مدت یک سال به خاطر
تحت معالجه بودن در شوروی و گذراندن دوران نقاهت در بلغارستان از صحنه کنار رفت .در مارس
 1973بار دیگر ظاهر گردید و خواستار وحدت و هماهنگی در نهضت فلسطین گردید ٬که مدت زیادی
دوام نیافت .پس از جنگ اـکتبر ٬مذاـکره جهت دستیابی به یک راه حل در خاورمیانه را مردود اعالم نمود و
خواستار ادامه جنگ خلقی آزادیبخش برای جلوگیری از نفوذ آمریکا ٬از طریق سیاستهای پیچیده در
جهان عرب گردید .سازشناپذیری او پیرامون دستیابی به یک راهحل سبب شد که بین او و شوروی در
تابستان  1974اختالفاتی بروز نماید .به هنگام تحت درمان قرار گرفتن او در شوروی کـه احـتماًال
منظورهای سیاسی نیز در آن نهفته بود .برخی از این اختالفات از میان برداشته شد .در نوامبر  1978برای
اولین بار پس از دو سال به دعوت سازمان وحدت خلق آسیا و آفریقا از شوروی دیدار به عمل آورد ٬وی
در این سفر با مقامات عالیرتبه شوروی مالقات نمود .به روایتی حبش موافـقت کـرد تـا در عـقاید
مارکسیستی خود جانب میانهروی را اتخاذ نماید ٬تا بتواند از طرف لیبی کمک دریافت دارد.
)طبقه بندی نشده( در محیطی که سخن وسیله نقلیه قدرت است ٬حبش به عنوان یک شخصیت با نفوذ
یک سخنور برجسته از مهمترین و قدرتمندترین رهبران فلسطین به شمار میآید .وی قدرت خود را در
بسیاری از مصاحبهها و سخنرانیهای پس از ابتکار صلح سادات نشان داد .با وجوداینکه حـبش بـه
مسافرت چندان عالقه ندارد ٬ولی شخصًا در تمام جلسات وحدت شرکت نمود ٬در آوریل  1978به کوبا
سفر کرد و به مسکو نیز همان گونه که در قبل اشاره شد سفر نمود .وضع مزاجی او ظاهرًا خوب است.
)طبقه بندی نشده( محمدتیسیرقبا .متولد در قلقیلیا در سال .1938
)سری  /غیرقابل رؤیت برای ملل بیگانه  /غیرهمپیمانان  /هشدار اطالعاتی( قبا در سال  1967به
جبهه خلقی آزادیبخش فلسطین پیوست .درهمان سال ٬وی به وسیله اسرائیل دستگیر و به مدت سه سال
زندانی گردید .در سال  ٬ 1972قبا با وادی حداد طراح فقید تروریسم جبهه خلق آزادیبخش فلسطین در
طراحی عملیات همکاری نمود .در حال حاضر وی عضو هیئت مدیره اصلی جبهه گرداننده کمیته عملیات
خارجی ٬مسئول زیربنای خارجی جبهه خلق آزادیبخش فلسطین میباشد .قبا به عراق بسیار سفر میکند
و با حبش درآوریل  1978و نوامبر  1978به کوبا و مسکو سفر کرد.
سابقه:
در سال  ٬ 1967جبهه آزادیبخش خلق نهضت ناسیونالیستی عربی ٬قهرمانان رجعت و انتقامجویان
جوان در یک گردهمایی جبهه خلق آزادیبخش فلسطین را تأسیس نمودند که تا سال  1970اولین گروه
فلسطینی تروریستی بین المللی بحساب میآمد.
)محرمانه( پس از جنگ اـکتبر  ٬1973جبهه خلق آزادیبخش فلسطین خواستار تجهیز و مـبارزه
مسلحانه همه فلسطینیها گردید .در سپتامبر  1974عضویت خود را در کمیته اجرائی ساف به تعلیق در
آورد و یکی از مهمترین اعضاء جبهه ارتدادی گشت .در سالهای  1975-76به دنبال پیروزی کامل در
لبنان به همراه سازمان فتح به کمک جنبش ملی لبنان شتافت .جبهه خلق آزادیبخش فلسطین خواستار
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اخراج صاعقه از ساف گردید ٬چون معتقد بود ه این سازمان همکار سوریه بوده نقش شریرانه سوریه در
لبنان را ایفا مینماید .علی رغم پذیرش قرارداد اشتورا در ژوئیه  ٬1977این جـبهه از تـداوم اقـامت
سالحهای فلسطین در جنوب لبنان حمایت کرده ٬با ورود نیروهای میانجیگر سازمان ملل در لبنان به
جنوب این کشور مخالفت ورزیده و حتی هنگام به مخاطره افتادن راههای نفوذی آنها را مورد هدف قرار
میداده است.
)طبقه بندی نشده( پس از ابتکار صلح سادات٬جبهه خلقی آزادیبخش فلسطین تالشهای تـحکیم
بخش خود را آغاز کرد و با شرکت در اجالسها به گفتگوی دو جانبه با ساف و رهبران عربی پرداخت .در
دسامبر  ٬1977عرفات در جشن دهمین سالگرد تأسیس این جبهه شرکت کرد و از اینکه پس از  5سال
برای اولین بار توانسته است به همراه حبش در یک سکو قرار گیرد اظهار شادمانی نمود .در نتیجه حمله
اسرائیل در مارس  1978به لبنان روابط بین جبهه خلق آزادیبخش فلسطین و سوریه نیز دستخوش بهبود
ـگردید .جبهه خلقی آزادیبخش فلسطین به دنبال حمایت حامیان عراقی خود از سوریه خواسته است که
رهبری بلوک ضد اسرائیلی را به عهده داشته باشد.
)طبقه بندی نشده( ولی گویا وحدت نهائی فلسطینیها غیرقابل دسترس است .جبهه خلق آزادیبخش
فلسطین که یکی از امضاء کنندگان قرار داد ماه مه  1978به حمایت از تصمیمگیری جمعی و دموکراتیک
در ساف بود ٬باقدرت نهائی عرفات در سازمان فتح و علیه گروههای ارتدادی مخالفت ورزید و دفتر خود
در البداویّه را قبل از اینکه به تصرف سازمان فتح درآید ٬منفجر نمود .جبهه خلقی آزادیبخش فلسطین که
از خونریزیهای داخلی اظهار تأسف میکرد ٬سعی نمود تا در مسئله مورد اختالف بین فـتح و عـراق
میانجیگری نماید ٬که البته از طریق حسن نیت مؤثر الجزیره به آن خاتمه داده شد .این جبهه بیش از جبهه
دموکراتیک آزادیبخش فلسطین و الصاعقه به سازمان فتح نزدیک شده و ظاهرًا درحال بوجود آوردن
یک بلوک ضد فتح یا )ضد عرفات( در ساف میباشد .موضعگیری سازش ناپذیرانه فتح درمورد کمیته
اجرائی ساف در اجالس شورای ملی فلسطین در ژانویه  1979نشانگر آـگاهی از خطری است که این
بلوک میتواند علیه سلطه آن در ساف به وجود آورد.
)سری  /غیرقابل رؤیت برای ملل بیگانه  /هشدار اطالعاتی( لیبی کماندوهای جبهه خلق آزادیبخش
فلسطین را به استخدام خود درآورد ٬تا وی را در تضاد با مصر در تابستان سال  1977یاری دهند.
)طبقه بندی نشده( به علت وجود رهبریت متغیر در زمینه های ایدئولوژیک ٬استراتژیک و تاـکتیکی و به
علت منازعات درونی مداوم ٬جبهه خلق آزادیبخش فلسطین دربسیاری از گروههای فلسطینی ریشه
دوانده و بر نهضتهای آزادیبخش عربی نیز تأثیر گذاشته است .این گروهها و نهضتها عبارتند از :جبهه
دموکراتیک آزادیبخش فلسطین ٬جبهه خلق آزادیبخش فلسطین  -فرماندهی کل ٬جبهه ملیجمهوری
دموکراتیک خلق یمن ٬جبهه خلقی آزادیبخش عمان و نهضت ناسیونالیستی کویتی  -عربی .
)سری  /غیر قابل رؤیت برای ملل بیگانه  /غیر همپیمانان هشدار اطالعاتی( وادی حداد سالها طراح
اصلی عمیات تروریستی جبهه خلق آزادیبخش فلسطین بود .طبق گزارشات رسیده وی در  28مارس
 1978دراثر بیماری سرطان در آلمان شرقی درگذشت .شایع شده بود که حداد رهبری گروهی مانند گروه
جوانان ناسیونالیست عربی آزادیبخش فلسطین در سالهای  1973-74را به کمک مالی لیبی به عهده
داشته است .در سال  1974حبش دستور داد که به منظور حفظ اعتبار و جلوگیری از اقدامات ضد جبهه

اسناد النه جاسوسی آمریکا

 280

ارتدادی به وسیله دیگر سازمانهای ساف در عملیات تروریستی بین المللی توقفی پدید آید .پس از
عملیات موگادیشو در اـکتبر  1977جبهه خلق آزادیبخش فلسطین اعالم کرد ٬که حداد را از کمیته مرکزی
خود به علت سرپیچی از تصمیم ضد تروریستی اخراج نموده است.
بین سالهای  1976و  1978گزارشات بسیاری حاـکی از اختالف در روابط بین حداد و حبش بود.
روابط حداد با جبهه خلق آزادیبخش فلسطین از استحکام سابق برخوردار نبود .او کادر تـروریستی
مخصوص خود را که مرکب از افراد ملل مختلف بودداشته ٬که تحت عنوان جبهه خلق آزادیبخش فلسطین
 عملیات ویژه عمل می کردند .بهرهبرداری وی از بیگانگان و فلسطینیها در ردیف کارهای کارلوس)ایلیچ رامیرز سانچز( قرار داده شد .وقایعی که به وسیله جوانان ناسیونالیست عربی )در باال ذـکر آن رفته
است( ٬گارد انقالبی لبنان ٬فرزندان مناطق اشغالی ٬گروه کماندو محمدبودیا ٬سالح انقالب عربی و سازمان
مبارزه علیه امپریالیسم جهانی صورت گرفت احتماًال به وسیله حداد طراحی شده بود .ولی هیچ گاه
ـگزارش یا تأییدی به دست نیامد که بر اساس آن بتوان ادعا کرد که حداد جدا از جبهه خلق آزادیبخش
فلسطین عمل میکرده است .بلکه ٬حداد با رهبران این جبهه دائمًا در تماس بود و اجزاء این جبهه از وی
حمایت می کردهاند .پس از مرگ حداد ٬و در رابطه با ابتکار صلح سادات و بنبست لبنان ٬جبهه خلقی که
اـکنون به حمایت از عملیات خارجی تن در داده سعی کرده تا یاران و پیروان حداد را در جبهه خلق
آزادیبخش فلسطین گردآورد .در گزارشات مختلف از یک فرد خالص به عنوان جانشین حداد یاد نشده
است.
)سری  /غیرقابل رؤیت برای ملل بیگانه  /غیرهمپیمانان  /هشدار اطالعاتی( بنا به گزارشات رسیده٬
در عراق ٬حداد با جبهه آزادیبخش فلسطین و سازمان ژوئن سیاه صبری البنا روابط نزدیک برقرار کرده
بود.
تاـکتیکها و روشهای عملیاتی:
)طبقه بندی نشده( جبهه خلق آزادیبخش فلسطین )حداد( طرفدار اجرای عملیات طرحریزی شده
بسیار دقیق با همکاری ملیتهای مختلف در بسیاری ازنقاط جهان بوده است .عملیات بسیار مهم این جبهه
شامل هواپیما ربایی ٬آدم رباییهای جمعی ٬بمبگذاری و کشتار بوده است.
)محرمانه  /غیرقابل رؤیت برای ملل بیگانه( حمله به مسافرین العال در فرودگاه اورلی درماه می
 1978اولین عملیات این جبهه پس از مرگ حداد بود و مسلمًا از مهارت وی برخوردار نبود .یک گزارش
تأیید نشده حاـکی از آن بود که این عملیات یک مأموریت انتحاری بوده است ٬تا به این ترتیب قاتل ملوی٬
سفیر آمریکا در لبنان ٬نیز نابود گردد.
)طبقه بندی نشده( پس از قرارداد ـکمپ دیوید ٬جبهه خلقی آزادیبخش فلسطین سوگند یاد کرده که به
فعالیتهای خود دراسرائیل و مناطق اشغالی شدت بخشیده ”به پروژههای صهیونیستی ضربه کاری وارد
سازد“ ولی در میزان بمب گذاریهای این جبهه افزایش چشمگیری مشاهده نشده است.
سازمان:
)طبقه بندی نشده( این جبهه دارای بافت سازمانی مشابه با حزب کمونیست شوروی است که یکی
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ـکمیته مرکزی رهبری را به عهده داشته هستههای رهبری آن به پایگاهها نیز کشیده می شود.
عملکرد ادارات شامل عملیات ٬تبلیغات ٬مدیریت و جمع آوری کمکهای مالی می شود.
)سری /غیرقابل رؤیت برای ملل بیگانه  /غیر هم پیمانان هشدار اطالعاتی( اسرائیلیها گزارش داده
اند که یکی از بازوهای نظامی جبهه خلق آزادیبخش فلسطین عملیات خروجی و درون اسرائیلی را در
بیروت هماهنگ می کند.
قرارگاهها  /پایگاهها:
)محرمانه( قرارگاه آن در بیروت بود لیکن دراردوگاههای عین در نزدیکی المنصور در شمال بغداد
عراق ایجاد کرده بود و به بیگانگان تحت سرپرستی خود در آنجا تعلیم میداد .جلسات آشتیپذیری بین
حداد و حبش به روایتی در عراق صورت میگرفت .حداد از اردوهای تروریستی واقع در لیبی وجمهوری
دموکراتیک خلق یمن که در آن برای بیگانگان نیز برنامههایی تشکیل شده بود استفاده میکرد.
)سری  /غیر قابل رؤیت برای ملل بیگانه  /غیر همپیمانان  /هشداراطالعاتی( گفته شده است که یکی
از هستههای مخفی جبهه خلقی آزادیبخش فلسطین درجده عربستان سعودی مسئولیت بمبگذاری در
دفتر هواپیمای مصر را در سپتامبر  1977به عهده گرفته است.
و بسیاری از فلسطینیها نیز هنگامی که سعی داشتند مواد منفجره را به طور قاچاق وارد عربستان
سعودی بنمایند ٬دستگیر شدند مقامات سعودی چنین میپندارند که این افراد ٬یا عضو جبهه ارتدادی بود و
یا از عملکنندگان و مزدوران جبهه خلق آزادیبخش فلسطین به شمار میروند.
)سری  /غیر قابل رؤیت برای ملل بیگانه  /غیر هم پیمانان /هشداراطالعاتی( در ژانویه  ٬1977جبهه
خلقی آزادیبخش فلسطین از قبرس به عنوان پایگاهی جهت انتقال کمکهایی از قبیل تجهیزات غذا ٬سالح
و داوطلب استفاده میکرد .در میزان این بهرهبرداری کاهشی پدید آمده ٬ولی متوقف نشده است.
)محرمانه( به روایتی سفارت الجزیره در بروکسل از هستههای جبهه خلق آزادیبخش فلسطین در این
شهر و در الهه و مونیخ و رم حمایت میکند.
آموزش:
)سری  /غیر قابل رؤیت برای ملل بیگانه  /غیر هم پیمانان  /هشداراطالعاتی( جبهه خلق آزادیبخش
فلسطین عالوه بر استفاده از الحلوه ٬بعلبک ٬برج البراجنه ٬شتیال ٬نحرالبارد ٬والبالدی نیز مراـکز نفوذ و
دفاتری دارد .این جبهه در اردوگاههای نوار غزه ساحل غربی و اردن از حمایت زیادی برخوردار بوده و
هستههای مخفی بسیاری در آنجا مستقر کرده است و در  17کشور عربی نیز شبعه دارد.
)سری  /غیر قابل رؤیت برای ملل بیگانه  /غیر همپیمانان  /هشداراطالعاتی( قبل از حمله اسرائیل به
جنوب لبنان ٬جبهه خلق آزادیبخش فلسطین در بخش عظیمی از قسمت جنوب شرقی جنوب لبنان کنترل
امور را در دست داشت .علیرغم عقبنشینی در برابر اسرائیل ٬جبهه خلق آزادیبخش فلسطین در ژوئن
 1978بار دیگر در منطقه با ریش در جنوب رودخانه لیطانی مستقر
ـگردید و به عملیات نفوذی ماوراء مرزی خود ادامه داد.
)طبقه بندی نشده( جبهه خلق آزادیبخش فلسطین در ژانویه  1979در دمشق دفتری تأسیس نمود.
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)سری  /غیر قابل رؤیت برای ملل بیگانه  /غیر هم پیمانان  /هشداراطالعاتی( جبهه خلق آزادیبخش
فلسطین در عدن و جمهوری دموکراتیک خلق یمن پایگاههایی داشته ٬در عراق نیز مرکز آموزشی ایجاد
ـکرده است .قبل از رویداد موگادیشو در نوامبر  1977این جبهه در سومالی نیز مرکزی داشت.
)سری  /غیر قابل رؤیت برای ملل بیگانه  /غیر قابل پیمانان هشدار اطالعاتی( در ماه می ٬1977
سازمان فتح کنترل دو اردوی آموزشی جبهه خلق آزادیبخش فلسطین در لیبی را به دست گرفت که یکی
از آنها در خومز در شرق تریپولی قرار دارد و دیگری بین جانزور و زاویه در غرب تریپولی واقع گردیده
است .جبهه خلق آزادیبخش فلسطین در رأس الهالل لیبی نیز یک مرکز آموزشی دارد.
)سری  /غیر قابل رؤیت برای ملل بیگانه  /غیر همپیمانان  /هشدار اطالعاتی( وادی حداد یک مرکز
مخصوص به خود در اردوی انقالب اردوگاههای پناهندگان به عنوان مراـکز آموزشی از منازل مسکونی و
روستاهای لبنان به عنوان پایگاههای تخصصی بهرهبرداری مینماید .قبل از جنگ لبنان ٬اردوی بعلبک
حاوی برنامههای مشترک آموزشی جبهه خلق آزادیبخش فلسطین و ارتش سرخ ژاپن بـود .بـرنامه
آموزش این جبهه شامل مبارزه تن به تن ٬مبارزه خیابانی و نحوه کاربرد مواد منفجره و سالحهای انفرادی
میباشد.
)سری  /غیر قابل رؤیت برای ملل بیگانه  /غیر همپیمانان هشدار اطالعاتی( عناصر عملیاتی این
سازمان در بسیاری از کشورهای عربی همان گونه که قبًال ذـکر گردید و در خارج آموزش میبینند .در
نوامبر  1976اعضاء جبهه خلقی آزادیبخش فلسطینی جهت طی یک دوره زبان خارجی و نظامی به چین
عزیمت نمودند .کره شمالی نیز آموزشهایی ارائه نموده است.
)محرمانه  /غیر قابل رؤیت برای ملل بیگانه( بههنگام بازدید حبش از هاوانا در آوریل  ٬1978کوبا
موافقت کرد که برای  200تن از اعضاء جبهه خلقی آزادیبخش فلسطین در کوبا و یا یک کشور سوم
آموزشهای ویژه تهیه ببیند.
عالوه بر این یک گروه  10نفره کوبایی در بهار  ٬1978به عنوان آموزش دهندگان جـبهه خـلق
آزادیبخش فلسطین وارد لبنان گردید.
تسلیحات:
)سری( قبل از حمله اسرائیل در مارس  ٬1978طبق گزارشات عظیمترین انباراسلحه در جنوب لبنان
از آن جبهه خلق آزادیبخش فلسطین بود) .البته جبهه خلق و سازمان فعالیت کمونیستی لبنان هر دو به
طورمشترک از آن استفاده میکردند (.در این انبار موشکهای ”ـگراد“روسی ٬موشکهای مالیوتکا ٬توپخانه
 120و  155میلیمتری  ٬خمپاره اندازهای  81و  82میلی متری ٬تفنگهای بدون عقبنشینی  72و 106
میلیمتری ٬مسلسلهای کالیبر  50مسلسلهای متوسط دگتاریف ٬کالشینکفهای آلمان شرقی که نارنجکهای
انرجا پرتاب میکنند ٬موشکاندازهای آر پی جی  ٬7انواع دیگر مسلسل دستی ٬هفت تیر ٬مهمات و
ـکامیون وجود داشت .در ماههای اول سال  1978عراق به تجهیز همهجانبه جبهه خلق آزادیـبخش
فلسطین پرداخت .انبار طایر ممکن است یکی از آثار این تجهیز بوده باشد.
)سری  /غیر قابل رؤیت برای ملل بیگانه  /غیر همپیمانان  /هشدار اطالعاتی( عراق و لیبی مهمترین
تهیه کنندگان اسلحه برای این جبهه میباشند .نیروهای عراقی به هنگام خروج از لبنان به جبهه خلق
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آزادیبخش فلسطین  18تن موشک و مهمات و اسلحه سبک و سنگین دادند .لیبی نیز کمیتهای مشابهی
را تهیه مینماید؛ سالحهای سنگین برای این جبهه ارسال نـمود ٬و تـعداد  20/000تـفنگ ام1) 6-
آمریکایی برای جبهه ارتدادیون تهیه نمود .سالحهای استفاده شده در عملیات تروریستی بینالمللی از
قبیل عملیات حمله به فرودگاه اورلی در  20مه  1978به وسیله فرماندهی نیروهای مسلح لیبی در سال
 1975خریداری شده بود.
)سری  /غیر قابل رؤیت برای ملل بیگانه  /غیر همپیمانان  /هشدار اطالعاتی( در دیگر عملیات
تروریستی این جبهه از مواد منفجره پالستیکی و بمبهای ساخته شده توسط خود که از مکانیزم زمانی
پیچیدهای برخوردار است استفاده میکردند.
)سری  /غیر قابل رؤیت برای ملل بیگانه  /غیرهمپیمانان  /هشداراطالعاتی( در ماه اوت  1978یکی
از اعضاء اردنی جبهه خلق آزادیبخش فلسطین در حومه آتن به قتل برسید .آپارتمان وی حاوی 200
ـکیلو مواد منفجره بود .در محل اقامت یکی از بستگان وی مقداری دیگرمواد منفجره ٬سالح ویک موشک
سام 7-یافته شد.
)سری  /غیر قابل رؤیت برای ملل بیگانه  /غیر همپیمانان  /هشداراطالعاتی( ممکن است که الجزیره
تجهیزاتی از قبیل کامیون ٬لندرور و نفربرهای زرهی و سالح و مهمات دراختیار این جبهه قرار داده باشد.
)محرمانه  /غیر قابل رؤیت برای ملل بیگانه( کوبا مقدار زیادی شکر به سوریه صادر میکند و در ازاء
پولی که باید پرداخت شود ٬از سوریه میخواهد که مقداری از سالحها و مهمات ساخت کارخانههای
ـکوچک سالح سازی سوریه را در اختیار جبهه خلق آزادیبخش فلسطین قرار دهد.
)طبقه بندی نشده( اسرائیلیها معتقدند که این گروه دارای یک سیستم مرکزی جعل اسناد از قـبیل
پاسپورت ٬روادید و گواهینامه رانندگی نیز میباشد.
منابع مالی:
)سری  /غیر قابل رؤیت برای ملل بیگانه  /غیر همپیمانان  /هشدار اطالعاتی( لیبی مهمترین حامی
مالی جبهه خلق آزادیبخش فلسطین است .از بدو تأسیس جبهه ارتدادی این کشور کمکهای زیادی کرده
است.
در سال  ٬1977کمک معمولی  310/000دالری لیبی ادامه داشت .مهمترین کمک مالی لیبی عبارت
بود از یک کمک  10میلیون دالری قبل از عملیات اوپک در  ٬1975تا سپتامبر  ٬1976عراق ماهانه مبلغ
 202/600دالر به جبهه خلق آزادیبخش فلسطین کمک مینمود .یک روزنامه گردآوری اعانات و
صندوقهای کمکی مخصوص برای حبش و حداد در عراق ایجاد گردید .سفارت عراق در بیروت در
هنگام جنگ لبنان هزینههای استثنایی عملیاتی در اختیار این جبهه قرار داد .ولی در پاییز  1977روابط
بین دولت عراق و جبهه خلق آزادیبخش فلسطین تیره گشت .چون این جبهه از کمبود کمکهای مالی عراق
شکوه میکرد و عراق نیز اعالم می کرد که قادر نیستدر میزان کمکهای خود افزایشی به وجود آورد.
احتماًال از این زمان به بعد این جبهه بیشتر به لیبی و الجزیره متکی گشته است.
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روابط بین المللی:
)طبقهبندی شده درباره شعبههای جبهه خلقی آزادیبخش ٬فلسطین در میان بسیاری از ملل ٬روابط
آنها با گروههای آزادیبخش ٬آموزش ٬تسلیحات و کمکهای مالی این جبهه قبًال یادآوری شده است.
)سری  /غیر قابل رؤیت برای ملل بیگانه  /غیر همپیمانان  /هشدار اطالعاتی( رهبران جمهوری
دموکراتیک خلق یمن حبش را یک مبتکر سازمانی و ایدئولوژیکی خالق به حساب آورده ٬در امور
سیاسی با او مشورت کرده ٬خواستار میانجیگری او در تضادهای داخلی خود هستند .در عوض او را
تحت پوشش دیپلماتیک قرار داده ٬پناهگاه و دیگر کمکهای اساسی برای جبهه خلق آزادیبخش فلسطین
هم پیمانان و عناصر عملیاتی خارجی آن فراهم میسازند .پس از هواپیما ربایی  ٬1973حبش مقداری از
پول هنگفت به دست آمده را به جمهوری دموکراتیک خلق یمن داد تا بتواند از بخشی از این کشور به
عنوان پناهگاه و مرکز آموزشی استفاده نماید .با وجود اینکه در اوت  1976فعالیتهای حداد توام با
محدودیت گردید ٬ولی این محدودیتها در مورد جبهه خلق آزادیبخش فلسطین عملی نبود .معذالک لیبی
از جمهوری دموکراتیک خلق یمن به عنوان مرکز آموزشی و پناهندگی فراتر رفت .پس از تغییر رهبریت
یمن در  1978در روابط بین این جبهه و یمن تغییراتی به وجود نیامد.
)طبقه بندی نشده( در جنگ لبنان میان سوریه و جبهه خلق آزادیبخش فلسطین درگیریهایی پیش
آمد .تمایل سوریه به همکاری با همه گروههای فلسطینی موجود در لبنان در نتیجه حمله اسرائیل به لبنان
و ابتکار صلح سادات به وجود آمد .با وجوداینکه عدم اعتماد دو جانبه غیرقابل ریشهـکن شدن است ٬ولی
پراـگماتیسم فزاینده به منافع جبهه خلقی آزادیخبش فلطسین در رابطه با حامیانش ضرر وارد میسازد.
)سری  /غیر قابل رؤیت برای ملل بیگانه  /غیر همپیمانان  /هشدار اطالعاتی( .اعضای دپارتمان
علوم سیاسی دانشگاه ـکویت احتماًال از رهبران جبههخلق آزادیبخش فلسطین در حوزه خلیج فارس
میباشند در حالی که رهبران اتحادیه دانشجویان فلسطینی در ـکویت از اعضای این جبهه بـه شـمار
میروند .جبهه خلق آزادیبخش فلسطین در دفاتر روزنامه الطلیعه ـکویت مکاتبات و سوابق خـود را
بایگانی مینمایند .اخراج فلسطینیها توسط دولت ـکویت خطری جدی علیه هسته مرکزی رهبریت این
جبهه در ـکویت به شمار میرفت .اعضای اعالمیههایی را در اعتراض به سیاست اخراج نهائی منتشر
نمودند .بدبینی و محدودیتهای ایجاد شده توسط رژیم نیز به عنوان موانعی بر سر راه فعالیتهای سازمان
جبهه خلق آزادیبخش فلسطین به حساب میآید.
)سری  /غیر قابل رؤیت برای ملل بیگانه  /غیر همپیمانان  /هشدار اطالعاتی( تعداد کمی از پیروان
جبهه خلق آزادیبخش فلسطینی مخفیانه در بحرین به سر برده ٬احتماًال روابطی با جبهه آزادیبخش ملی
بحرین و عناصر متعدد بحرینی طرفدار عراق برقرار کردهاند.
)سری  /غیر قابل رؤیت برای ملل بیگانه  /غیر همپیمانان  /هشداراطالعاتی( .جبهه خلق آزادیبخش
فلسطین در برلن غربی ٬مونیخ ٬وپرتال و دوسلدورف آلمان غربی هستههایی دارد .اعالمیههای تبلیغاتی
این جبهه در سفارت عراق در بن چاپ میگردد.
)سری  /غیر قابل رؤیت برای ملل بیگانه  /غیر همپیمانان  /هشداراطالعاتی( جبهه خلق آزادیبخش
فلسطینی با گروههای تروریستی آلمان غربی نیز از نظر حمایت و عملیاتی روابطی دارد .در سال ٬1970
عناصر گروه بادرماینهوف در خاور میانه توسط جبهه خلق آزادیبخش فلسطین آموزش تسـلیحاتی
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دیدند .بعدها گروه با در ماینهوف اسناد جعلی هویت در اختیار افراد عملیاتی این جبهه قرار دارند .این
جبهه )حداد( به حمایت از تقاضاهای بادرماینهوف )ارتش سرخ( در رابطه با آلمان غربی هواپیمای لوفت
هانزا را در اـکتبر  1977ربود .در ماه دسامبر  1977جورکالنکژ یکی از رهبران مهم گروه بادرماینهوف
)از نسل هاـگ( به همراه یکی از مقامات جبهه خلق آزادیبخش فلسطین از بیروت به لیبی رفت .پیروان
ـگروه بادرماینهوف به وسیله این جبهه درجمهوری دموکراتیک خلق یمن آموزش داده میشد.
)طبقه بندی نشده( آلمانها مهمترین گروه خارجی را تشکیل میدهند که توسط این جبهه آموزش
میبینند.
)محرمانه( دیگر عناصر ”چپ جدید“ آلمان غربی به لبنان سفر میکنند تا با آوارگان فلسطین گفتگو
نموده به وسیله کماندوهای جبهه خلقی آزادیبخش فلسطین آموزش داده شوند .اتحادیه مـائوئیست
ـکارگران انقالبی عرب در برلن غربی با این جبهه رابطه دارد .جنبش دوم ژوئن مستقیمًا با حبش تماس
ـگرفت تا مخفیگاههایی را در عمان ٬سوریه ٬عراق ٬لبنان ٬یا جمهوری دموکراتیک خلق یمن برای آنها
ایجاد نماید .به روایتی با پرداخت مبلغ هنگفتی خواستار ایجاد یک منطقه پناهندگی در جمهوری یمن
ـگردید .اعضای جبهه خلق آزادیبخش فلسطین سعی داشتند به گروههای مذهبی اجتماعی آلمانی از قبیل
جامعه رفاه عربی اسالمی ٬انجمن اسالمی آلمان و انجمن حمایت از اعراب نیوآیزنبرگ بپیوندند تا در
آنجاها سکویی برای خود ایجادنمایند.تروریستهای آلمانی درتعدادی از عملیات جبهه خلق آزادیبخش
فلسطین شرکت کردند که حمله به اوپک و هواپیما ربایی که به انتبه ختم گردید از جمله آن عملیات
میباشد.
)طبقه بندی نشده( نظامیگران ارتش جمهوریخواه ایرلند به همراه جبهه خلق آزادیبخش فلسطین در
سالهای  1968و  1969در اردوگاههای اردنی آموزش دیدند و این جبهه نمایندگانی را جهت شرکت در
ـکنفرانس گروههای چریکی در دوبلین در ماه می  1972به این کشور اعزام نمود.
)طبقه بندی نشده( رادیو اسرائیل گزارش داده است که گروه جنگجویان اسپانیایی پاد شاه کریست که
یک گروه دست راستی )نئونازی؟( است به کادر جبهه خلق آزادیبخش فلسطین آموزش میدهند.
)طبقه بندی نشده( در سال  ٬1969اعضاء جبهه آزادیبخش کوبک در جبهه خلق آزادیبخش فلسطین
آموزش دیدند.
)سری  /غیر قابل رؤیت برای ملل بیگانه  /غیر همپیمانان  /هشدار اطالعاتی( درآمریکای التین نیز
رابطه و سازمانهایی ایجاد شده است .در آوریل  1974ارتش انقالبی آرژانتین با فلسطینیها که احتماًال از
همین جبهه میباشند ٬رابطه نزدیک برقرار کرده و در آلمان غربی مبادرت به خرید اسلحه برای ERP
نمودهاند .رابطه بین این جبهه و نهضت انقالبی چپگرای شیلی )ـکه پایگاه آن در آرژانتین است( موجب
همکاری دوجانبه در به دست آوردن پاسپورتهای شیلی و پرو و آموزش دیدن اعضای این نـهضت
توسطجبهه خلق آزادیبخش فلسطین گردید .چند سال قبل ٬کمیته انقالبی آمریکایی التین که پایگاه آن
در پاریس بود و آلمان غربی آن رااز نظر مالی تأمین میکرد و اعضا آن نیز شامل رهبران تبعیدی آمریکای
التین و برزیل بود ٬حمایت مخفیانه خود را از جبهه خلق آزادیبخش فلسطین اعالم نمود .اعضا آمریکای
التین در عملیات تروریستی خارجی به سرپرستی این جبهه و نیزدر گردآوری اطالعات تاـکتیکی شرکت
نمودند .جوامع فلسطینی و عربی موجود در بسیاری از کشورهای آمریکای التین از این جبهه حمایت
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میکنند.
)طبقه بندی نشده( در آوریل  1978در پاسخ  -دعوت رسمی دولت کوبا ٬حبش از این کشوردیدار به
عمل آورد .در پایان دیدار ٬بیانیهای مبنی بر تأیید و حمایت کوبا از آزاد سازی فلسطین از طریق مبارزه
مسلحانه صادر گشت .و به این ترتیب برای اولین بار یک کشور سوسیالیستی کمونیستی به حمایت از
اهداف تندروانه فلسطینیها مبادرت ورزید .درباره حمایتها و پشتیبانیهای قابل لمس کوبا نیز در بخشهای
قبلی اشاراتی رفت.
)طبقه بندی نشده( جبهه خلق آزادیبخش فلسطین سالها از جبهه آزادیبخش اریتره پشتیبانی نمود و
احتماًالبسیاری ازاعضای این جبهه را نیز آموزش داده است ولی در  30آوریل  1978یکی از سخنگویان
نیروهای خلق آزادیبخش اریتره جبهه خلق آزادیبخش فلسطین را متهم به برانگـیختن خـصومت در
سلسله مراتب جبهه اریتره نمود تا به این ترتیب بتواند از مراحم و الطاف رژیم اتیوپی برخوردار گردد.
جبهه خلق آزادیبخش فلسطین با دیگر جناحهای اریتره از قبیل جبهه خلق آزادیبخش اریتره و شورای
انقالبی جبهه خلق آزادیبخش اریتره روابط صمیمانه برقرار کرده است.
)سری  /غیر قابل رؤیت برای ملل بیگانه  /غیر همپیمانان( در مارس  ٬1978یکی از افراد کشور چاد
ـکه اجدادش فلسطینی بودهاند و از سال  1970با جبهه خلق آزادیبخش فلسطین در رابطه بوده است ٬طبق
ـگزارشات تصمیم میگیرد با حمایت لیبی یک پایگاه عملیاتی در کوههای تیبستی ایجاد نماید.
)خیلی محرمانه  /غیر قابل رؤیت برای اتباع خارجی( این جبهه با گروههای چپگرای ژاپنی نـیز
روابطی مستحکم برقرار کرده است .از سال 1974جناح سرجنیگ ویو ٬اتحادیه کـمونیستی و مـرکز
اطالعات جبهه انقالب بینالمللی به جبهه خلق آزادیبخش فلسطین یاری میداده است .مرکز پشتیبانی
خلق فلسطین در توکیو در زمینه تبلیغات و از نظرغذایی ٬مالی و پوشاـک کمکهایی ارائه مینماید .در پاییز
 1978یک گروه  16نفره ژاپنی که احتماًال بسیاری ازآنها از هوادارن ارتش سرخ ژاپـن بـودهانـد٬از
تسهیالت موجود در اردوگاههای آوارگان و اردوهای چریکی در لبنان دیدار به عمل آوردند .وابستگان
جامعه وحدت فلسطین و سانتاما برای جبهه خلق آزادیبخش فلسطین پیامهایی ارسال داشته است .در
ژانویه  ٬1979روزنامه مردم که یک روزنامه چپگرای ژاپنی است یکـی از تـقاضاهای جـبهه خـلق
آزادیبخش فلسطین را چاپ و منتشر نمود تا ”ـگزارشها“ اعالمیهها و بعضی از عملیات مبارزه آمیز در
ژاپن انجام شود؛ پاسخ مربوط به این تقاضا دربرگیرنده انتشارات بیش از  30گروه ژاپنی بود.
)محرمانه( از سال  ٬ 1971جبهه خلق آزادیبخش فلسطین با ارتش سرخ ژاپن نیز رابطه نزدیک برقرار
ـکرده بود .گاهی به این نتیجه میرسیم که ارتش سرخ فرانسه یکی از ثمرات یا نتایج جبهه خلق آزادیبخش
فلسطین است ٬که دارای ماهیت وموجودیتی جداـگانه است .نقل کامل روابط بین ارتش سرخ ژاپن و جبهه
خلق آزادیبخش فلسطین درخالصه مطلب بخش آسیایی این کتاب آمده است.
)محرمانه( ایلچ رامیرز سانچز )ـکارلوس ماتینز( که برزیلی و در شوروی تحصیل کرده است ٬در سال
 1971به استخدام جبهه خلقی آزادیبخش فلسطین درآمد .بعدها به عنوان وابسته این جبهه با گروههای
تروریستی اروپایی همکاری میکرد و سرپرست یکی از هستههای تروریستی جبهه خلق آزادیبخش
فلسطین در پاریس بود .گروههایی که با او در ارتباط بودند عبارتند از :ارتش جمهوریخواه ایرلند ٬ارتش
سرخ ژاپن ٬بقایای گروه با درماینهوف ٬رهبران جنبش دوم ژوئن ٬رادیکالهای ترکیه عوامل اطالعاتی کوبا
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و آمریکای التین.
)سری  /غیر قابل رؤیت برای ملل بیگانه  /غیر همپیمانان  /هشداراطالعاتی( احتماًال جناح حداد در
جبهه خلقی آزادیبخش فلسطین به کارلوس در زمینههای ارشادی ٬گـردآوری اطـالعات ٬طـراحـی
عملیاتی ٬تسلیحاتی ٬اسناد سفر و امور مالی و پناهگاه و غیره کمک میکرده است ٬تا هشتم ژانـویه
1977ـکارلوس درتریپولی تحت حمایت مستقیم معمرقذافی به سر میبرده است .هنوز هم وی با سازمان
اطالعاتی لیبی در تماس مستقیم است .در نوامبر  ٬ 1978بنابه گزارشهای رسیده وی به عراق رفت و دو تن
از پیروان حداد را به استخدام خود درآورد .در ژانویه  ٬1979وی به مالت رفت .وی هنوز هم روابط وسیع
بینالمللی خود را حفظ کرده است.
)طبقه بندی نشده( گزارشات مطبوعاتی حاـکی از آن است که کارلوس به وسیله جراحی پالستیک
چهره خود را کامًال تغییر داده است.
تحلیل وقایع:
)طبقه بندی نشده( عملیات جبهه خلقی آزادیبخش فلسطین به سرپرستی حداد از طرحهای بسیار
دقیق برخوردار و دارای انگیزههای سیاسی روشن بود .هدف اصـلی ایـن عـملیات ایـجاد تـغییر در
سیاستهای دولتهای طرفدار اسرائیل و پیونددادن دولتهای عربی میانه رو باارتدادیون بوده است .عملیاتی
انجام گرفت تا از طریق آنها هم پیمانان و یا همکاران زندانی آزادی خـود را بـه دست آورنـد .کـه
تروریستهای اروپایی و ژاپنی با وجود اینکه الزامًا با جبهه خلق آزادیبخش فلسطین همکاری نداشتهاند
در زمره این افراد به حساب میآیند ٬گرچه خودحداد مایل به انتقاد و بهرهبرداری از خارجیها وفلسطینیها
نیز بوده است.
در این گونه عملیات به هواپیما ربایی ٬کشتار در سالنهای انتظار فرودگاهها ٬و حمله علیه هواپیماهای
در حال پرواز مبادرت ورزیده میشد .در هنگام هواپیما ربایی ٬تروریستها تهدید میکردند که هواپیما را
منفجر خواهند ساخت ٬تعداد زیادی را گروگان میگرفتند و گاهی هم مسافرین هواپیما را با مقامات
هواپیمایی و یا دیپلماتها معاوضه میکردند .و در بعضی از موارد تروریستها موفق میشدند در کشورهای
عربی پناهگاه به دست آورده یا آزادی خود را به دست آورند).طبقه بندی نشده( با وجوداینکه جبهه خلق
آزادیبخش فلسطین دیگر به هواپیماربایی تن در نمیدهد ٬ولی در حوزه بینالملی عمل میکند .در اعمال
خشونت یااهداف وضوح خود را ازدست میدهند و یا نوعی پریشانی در درک آن به وجود میآورند .ولی
پس از مرگ حداد معلوم نیست که همکاران نزدیکش تا چه حد نسبت به او وفادار مانده باشند .اـگر هنوز
هم در جبهه خلقی آزادیبخش فلسطین به فعالیت مشغول باشند ٬بنابراین این نیروی بالقوه را حفظ کردهاند
و این دوره رامیتوان یک دوره گذار و انتقالی به حساب آورد .و در غیر این صورت باید منتظر بود که یک
سازمان تروریستی فلسطینی ٬بینالمللی بسیار فعال به وسیله آنها به وجود آید.
فعالیتهای مهم:
)طبقه بندی شده( از سال  1970تا  1977جبهه خلقی آزادیبخش فـلسطین بـیش از هـر گـروه
تروریستی بینالمللی دیگر به هواپیما ربایی مبادرت ورزید .در مورد پیچیدگی این عملیات در ذیل سخن
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رانده شده است .ولی پس از بیماری و مرگ حداد  ٬جبهه خلقی آزادیبخش فلسطین نتوانست چنین
شاهکارهایی را انجام دهد.
) - 1971طبقه بندی نشده( به طور هماهنگ به ربودن چهار هواپیمای اروپایی و آمـریکایی و
نابودسازی آنها در اردن پرداخته شد .تروریستها در این واقعه  300نفر را گروگان گرفتند و خواستار
آزادی تروریستهای عربی از زندانهای سوئیس ٬انگلیس و آلمان غربی شدند .با آزاد شدن بعضی از افراد
مورد نظر ٬گروگانها نیز آزاد شدند.
) - 1971سری  -غیر قابل رؤیت برای ملل بیگانه( به کشتی تانکر اسرائیلی به نام کورال سی
حمله کردند.
می ) - 1972طبقه بندی نشده( طراحی کشتار در فرودگاه لود )اسرائیل( که به وسیله اعضای ارتش
سرخ ژاپن به مرحله اجرا درآمد و در نتیجه آن  25نفر کشته و  76نفر زخمی گردیدند.
آوریل ) - 1973طبقه بندی نشده( حمله به محل اقامت سفیر اسرائیل و یک هواپیمای اسرائیلی در
نیکوزیا و قبرس
ژوئیه ) - 1973طبقه بندی نشده( با همکاری ارتش سرخ ژاپن یک هواپیمای  747خطوط هوایی
ژاپن را ربوده و به دوبی بردند و پس از  4روز آن را نابود ساختند .در این عملیات پنج تروریست شامل
یک زن آمریکای التین ٬سه تروریست عرب و یک ژاپنی هواپیما را به همراه  137مسافر و خدمه آن
ربودند .پس از سه روز مذاـکره ٬هواپیما به طرف لیبی پرواز داده شد و پس از آنکه تروریستهاتهدید کردند
ـکه آن را در هوا منفجر خواهند ساخت به آن اجازه فرود داده شد .پس از پیاده کردن مسافرین و خدمه
هواپیما را منفجر ساختند .درباره انگیزه و تقاضاهای اصلی آنان مطلبی انتشار نیافت ٬لیکـن بـعدها
هواپیمایی ژاپن اعالم کرد که قبًال یادداشتی دریافت کرده بود که در آن خواستار  30میلیون ین ژاپنی و
آزادی سه تن از اعضای ارتش سرخ ژاپن از زندانهای این کشور شده بودند .ولی این شرکت به علت کمبود
وقت نتوانسته بود این تقاضاها را مطرح نماید و در نتیجه هواپیما نابود گردید.
اوت ) - 1973طبقه بندی نشده( کشتار در فرودگاه آتن .در این عملیات دو تروریست با پرتاب
نارنجک و شلیک مسلسل دستی سه نفر را کشتند که دو نفر آنها آمریکایی بودند و  55نفر را در سالن
انتظار فرودگاه آتن زخمی نمودند .پس از آن تروریستها  35نفر را گروگان گرفتند و دو ساعت بعد خود را
به پلیس تسلیم کردند.
نوامبر ) - 1973طبقه بندی نشده( یک هواپیمای ک .ال .ام  437را که از آمستردام عازم توکیو بود به
همراه  271مسافر و خدمه آن ربودند .تروریستها از دولت هلند خواستند که در موضع خود در قبال
اسرائیل تغییر ایجاد کرده و به یهودیان روسی جهت مهاجرت به اسرائیل مساعدت ننماید .در چند نقطه
برای سوختگیری توقف شد و بعضی از کشورهای خاورمیانهای به هواپیما ربایان اجازه فرود ندادند .به
هنگام توقف در نیکوزیا ٬قبرس ٬تروریستها برای رئیس جمهور ماـکاریوس یادداشتی فرستاده خواستار
آزادی سه تن از رفقای زندانی خود شدند ٬ولی قبل از اینکه در این مورد اقدامی شود ٬هواپیما پرواز خود
را از سر گرفت .پس از دو روز مسافرین و خدمههای زن هواپیما را در کشور مالت آزاد ساختند .و در
عوض مدیر ک.ال .ام و کاردار مصر در این جزیره را گروگان گرفتند .هواپیما ربایان سرانجام در دوبی پس
از دریافت امان نامه خود و دیگر گروگانها را تسلیم نمودند.
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دسامبر ) - 1973طبقه بندی نشده( کشتار در فرودگاه فومینیکو )رم( .پنج تروریست پس از بیرون
ـکشیدن سالح از محمولههای خود در سالن انتظار فرودگاه شروع به تیراندازی کردند .پس از به اسارت
درآوردن افراد پلیس ایتالیا به طرف یک جت پان آمریکن که آماده پرواز به طرف بیروت بود دویدند و با
پرتاب یک بمب آتشزا به درون آن موجب کشته شدن  30نفر شامل چند آمریکایی و چهارتن از مقامات
مراـکشی شدند .یکی از افراد پلیس نیز هنگامی که سعی داشت از هدایت هواپیمای لوفتهانزا توسط
تروریستها ممانعت به عمل آورد کشته شد .در این هواپیما ربایی  12نفر گروگان گرفته شدند .پس از آنکه
بیروت به این هواپیما اجازه فرود نداد ٬به طرف آتن پرواز کردند .هواپیماربایان به مدت  14ساعت با
مقامات یونانی مذاـکره کردند تا آزادی دو تن از همکاران خود را که در کشتار ماه اوت دست داشتند ٬به
دست آورده گروگانهای خود را نیز با دیپلماتهای عربی معاوضه نمایند .پس از پایان یافتن زمان تعیین
شده ٬تروریستها ادعا کردند که تعدادی از گروگانهای خود را کشتهاند ٬ولی بعدًا معلوم شد که این ادعا
صحت نداشته است .هواپیما پس از آن در دمشق توقف کرد تا غذا ٬سوخت ٬و نقشه تهیه نماید ٬مقامات
سوری نیز نتوانستندتروریستها را متقاعد به آزاد ساختن گروگانها نمایند .سرانجام علیرغم تالش کویتیها
برای ممانعت از فرود ٬هواپیما در ـکویت بر زمین نشست تروریستها گروگانها را آزاد ساخته خود را تسلیم
نمودند.
ژانویه  -فوریه ) - 1974طبقه بندی نشـده( بـمب گـذاری )بـا هـمکاری ارتش سـرخ ژاپـن(٬
هواپیماربایی ٬آدم ربایی در مسیر سنگاپور به ـکویت  .دو ژاپنی ودو عرب یک قایق را کرایه کردند تا به
منظور ماهیگیری به بندر سنگاپور بروند .پس از نزدیک شدن به جزیره ای که پاالیشگاه وانبار شرکت
نفت شل در آن قرار داشت یکی ازتروریستها با وارد کردن یک ضربه قایقران را بیهوش نمود .ولی قبل از
آنکه بتوانند به جزیره برسند ٬قایق با صخرهای تصادف نمود .یکی از قایقهای مسافری ناآـگاهانه به
ـکمکآنها شتافت و آنها را به ساحل جزیره رساند و آنها هم مواد منفجره پالستیکی را به تانکرهای نفتی
متصل کردند .یکی از تانکرها آتش گرفت و در دو تانکر دیگر سوراخهای کـوچکی تـعبیه گـردید.
تروریستها پس از آن به طرف لنگرگاه دویده یک قایق مسافربری دیگر را با پنج خدمه آن به کار گرفتند٬
قایقهای مسلح دولت سنگاپور آنهارا به سرعت محاصره کرد  .تروریستها خواستار عبور به یک کشور
عربی شدند و از سفیر ژاپن خواستند که به همراه یکی دیگر از مقامات ژاپنی ترتیب این کار را داده به جای
ـگروگانها در سفر با آنها همراهی نمایند .مقامات ژاپن و سنگاپور با این تقاضا به منظور حفظ جان گروگانها
موافقت کردند .در حالی که در مشرق زمین در مورد این مسئله مذاـکره میشد ٬پنج تروریست دیگر در
ـکویت سفیر ژاپن و چند تن از همکاران وی در این کشور را گروگان گرفتند .تقاضای آنها این بود که یک
هواپیمای ژاپنی چهارهمکار آنها در سنگاپور را به ـکویت بیاورد .دولت ـکویت اعالم کرد که در صورتی که
ـگروگانها را آزاد نمایند به تروریستها در خاـک این کشور امان داده خواهد شد ٬ولی به هـیچ یک از
هواپیماهای ژاپنی اجازه فرود درخاـک ـکویت را نداد .از طرف دیگر دولت ژاپن اعالم کرد که با تقاضای
تروریستها موافق است .و چون کویتی ها با یک عمل انجام شده روبرو شده بودند .ژاپـنیها یکـی از
هواپیماهای خود را به سنگاپور فرستادند و پس از آزادی گروگانها چهار تروریست را از آنجا به ـکویت
منتقل ساختند .پس از آزاد شدن گروگانها در ـکویت دولت این کشور نیز با بی میلی اجازه فرود هواپیما را
صادر کرد9 .تروریست فورًا به طرف عدن پرواز کردند و در آنجا به آنها اجازه داده شد که هر وقت مایل
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باشند این کشور را ترک نمایند.
مارس ) - 1974طبقه بندی نشده( یک جت انگلیسی را که از بمبئی عازم لندن بود به همراه  102نفر
مسافر آن ربودند و پس از آنکه آتن به آنها اجازه فرود نداد در آمستردام به زمین نشستند .به مسافرین و
خدمه اجازه داده شد که فرار کنند و پس از آن آتشی ایجاد گردید .پلیس هلند دو تن از تروریستها را که
مسلح به تفنگ و نارنجک دستی بودند ٬در هنگام فرار دستگیر نمود .در تمام طول عملیات فقط یک تیر از
طرف تروریستها شلیک شد ٬ولی در این واقعه کسی آسیب ندید.
مه ) - 1974طبقه بندی نشده( خرابکاری در خطوط نفتی عربی )تاپ الین(.
اوت  (" ") 1974بمبگذاری در دفاتر روزنامه های فرانسوی طرفدار اسرائیل در پاریس.
سپتامبر ) - 1974سری  ٬غیرقابل رویت برای ملل بیگانه  ٬غیر هم پیمانان(تخریب و نابود سازی یک
هواپیمای خطوط هوایی بین المللی.
برفراز دریای ایونی )در آسیای صغیر  -م(.
دسامبر ) - 1974طبقه بندی نشده( بااستفاده از نارنجک به یک سینما در تل آویو حمله برده ٬موجب
قتل دو نفر و زخمی شدن  38نفر گشتند.
دسامبر ) - 1975طبقه بندی نشده( به اسارت گرفتن اعضای اوپک )سازمان کشورهای صادر کننده
نفت( دروین وانتقال آنها به تریپولی )لیبی( والجزیره  .شش تروریست در حالی که مواد منفجره و مسلسل
سبک دستی را در کیفهای مخصوص لوازم ورزشی حمل میکردند ٬برای آغاز یک عملیات ده روز وارد
ساختمان اوپک شده و در راهرو به تیراندازی پرداخته یکی از افراد پلیس اطریش و یکی از گاردهای
امنیتی عراق را به قتل رساندند .و پس از ورود به جلسه وزرا  60نفر را گروگان گرفتند که در میان آنها
یازده نماینده رسمی دیده می شد .در مبارزهای که در این حال در گرفت یکی از مقامات نفتی لیبی کشته
شد .از طریق یکی از زنانی که به گروگان گرفته شده بودند ٬تروریستها خواستار دریافت :طناب قیچی و
نوار چسب برای بستن گروگانها ٬و یک اتوبوس پرده دار برای اینکه صبح روز بعد آنها و گروگانها را به
فرودگاه ببرد شدند ٬در حالی که یک هواپیمای دی سی  9 -هم منتظر آنها باشد و نیز از سفیر لیبی در
اطریش برای انجام مذاـکرات دعوت شود .چند ساعت بعد از وزیر منابع ونزوئال خواسته شد که یک رادیو
تهیه نماید .بعدًا یکی از اعضاء هیئت نمایندگی عراقی یادداشتی برای پخش از رادیو از طرف تروریستها
آورد .در این یادداشت تروریستها تقاضای سیاسی خود را اعالم کردند که عبارت بودند از:
”تأیید مجدد سه اصل مطرح شده در اجالس عربی خارطوم یعنی عدم مذاـکره ٬عدم توافق ٬و عدم
شناسایی رسمی مهاجم صهیونیست .دیگر اینکه اعضاء اوپک“ همه موافقت نامه ها و طرحهای سیاسی را
ـکه معادل به رسمیت شناخته شدن موجودیت اسرائیل باشد مردود اعالم نمایند .و دیگراینکه ”خلق عرب
و دیگر خلقهای جهان سوم“ در مورد منابع نفتی خود نقشی داشته باشند .ساختمان به محاصره 600
پلیس اطریش درآمد در حالی که صدراعظم اطریش کرایسکی و وزیر امورخارجه الجزیره بـوتفلیکا
مذاـکره را آغاز کردند.
همان گونه که تقاضا شده بود ٬به وسیله یک اتوبوس تروریستها به فرودگاه برده شدند .در حالی که 41
تن از گروگانها از جمله وزرا را در اختیار خود نگاه داشته بودند و یکی از همکاران زخمی خود را به یک
پزشک اطریشی سپردند تا از وی مراقبت به عمل آورد .هواپیما به الجزیره رفت و تروریستها در آنجا
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وزرای اـکوادور  ٬گابن ٬اندونزی ٬نیجریه ٬و ونزوئال را آزاد کردند .وزیر نفت الجزایر برای نشان دادن اتحاد
با همکاران خود از هواپیما خارج نشد .پس از آن هواپیما به تریپولی رفت و وزرای نفت الجزایر و لیبی و
چند تن دیگر از گروگانها نیز در آنجا آزاد شدند .پس از آنکه با تقاضای آنها مبنی برقرار دادن یک
هواپیمای دیگر در اختیار آنها مخالفت گردید و پس از اینکه بغداد و تونس نیز به آنها اجازه فرود نداد٬
هواپیما به طرف الجزیره رفت و در آنجا بقیه مقامات اوپک را سالم آزاد نمودند .هفته بعد گزارش انتشار
یافت که براساس آن دولت الجزیره به تروریستها به عنوان مبارزین انقالب فلسطین پناهندگی اعطا کرده
است .منابع الجزیرهای اظهار داشتند که تروریستها به وزیر امور خارجه الجزایر پیرامون آزادی خـود
وآزادی گروگانها مذاـکره کرده بودند.
ژانویه ) - 1976طبقه بندی نشده( سعی کردند به وسیله موشک به یک هواپیمای العال در فرودگاه
نایروبی حمله نمایند.
ژوئن ) - 1976سری  -غیر قابل رؤیت برای ملل بیگان غیرهمپیمانان  /هشداراطالعاتی( همکاری
وابستگان لبنانی جبهه خلقی آزادیبخش فلسطینی در ربودن و قتل سفیر آمریکا در لبـنان و مشـاور
اقتصادی و رانندهاش.
ژوئن  -ژوئیه ) - 1976طبقه بندی نشده( یکی از هواپیماهای هواپیمایی فرانسه را درمسیر تل آویو
 پاریس ربوده ٬آن راابتدا به بن غازی در لیبی بردند و پس از آن در کشور اوگاندا در فرودگاه انتبه خارجاز شهر کامپاال بر زمین نشستند .تروریستها که مسلح به تفنگ ٬مسلسل دستی و مواد منفجره بودند 275
نفر را گروگان گرفته خواستار آزادی  53تروریست از زندانهای اسرائیل  ٬فرانسه ٬کنیا ٬سوئیس ٬و آلمان
غربی شدند و اعالم کردندکه تا قبل از اول ماه ژوئیه باید آنها را به فرودگاه انتبه منتقل سازند .پس از چند
ساعت ٬تروریستها و گروگانها را از هواپیما به یک ساختمان قدیمی فرودگاه منتقل ساختند .در آنجا
اسرائیلها و یهودیهای دارای ملیتهای مختلف را از بقیه گروگانها جدا نمودند .در  30ژوئن هواپیما ربایان
 47زن ٬کودک ٬و افراد مریض را آزاد ساختند .روز بعد پس از اینکه دولت اسرائیل اعالم کرد که در
سیاست عدم مذاـکره خود تغییر ایجاد کرده ٬حاضر است در مورد آزادی بعضی ازتروریستهای زندانی در
اسرائیل در ازاء آزادی گروگانها مذاـکره کند ٬زمان تعیین شده تا  4ژوئیه تمدید گردید و حدود  100نفر
دیگر از گروگانها آزاد گردیدند .مذاـکرات اسرائیلیها از طریق دولت فرانسه در اوگاندا انجام می گرفت.
سفیر سومالی در اوگاندا که یکی ازدیپلماتهای مهم آنجا بود به عنوان نماینده تروریستها واردعمل شد .در
تاریخ  3-4ژوئیه چتربازان و افراد پیاده نظام برجسته اسرائیل به هنگام سپیده دم به حمله دست زدندو
ـگروگانها را آزادساختند.حداقل هفت تن ازتروریستها ویکی از سربازان اسرائیلی و سه تن از گروگانها در
این واقعه کشته شدند .حدود  20سرباز اوگاندایی در حمله اسرائیلیها کشته و تعداد زیادی از آنها زخمی
شدند.
ژوئیه ) - 1976سری  -غیرقابل رؤیت برای ملل بیگانه  /غیر همپیمانان  /هشدار اطالعاتی(
دفتر هواپیمایی سوریه درـکویت را به وسیله بمب به آتش کشیدند.
ژوئیه  -اوت ) - 1976سری ٬غیرقابل رؤیت برای ملل بیگانه  /غیرهمپیمانان هشدار اطالعاتی(
بمب گذاری در نمایشگاه بین المللی  ٬هتل مهم توریستی و دیگر مناطق دمشق.
اوت ) - 1976طبقه بندی نشده( حمله مسلحانه به مسافرین هواپیمای العال در فرودگاه یسیلکو
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استانبول  .دو تن از تروریستهای این عملیات که به حبس ابد محکوم شده بودند در ژانویه  1979از
زندانترکیه گریختند.
سپتامبر ) - 1976طبقه بندی نشده( یکی از هواپیماهای ک  .ال  .ام را در اروپا ربوده ٬آن راابتدا وادار
به سوختگیری درتونس و سپس وادار به فرود در قبرس نمودند .دراین عملیات سه تروریست  82مسافر
و خدمه هواپیما را گروگان گرفته از اسرائیل خواستند ٬هشت زندانی فلسطینی را آزاد نماید .آنها تهدید
ـکردند که در صورت مخالفت با تقاضاهایشان هواپیما را منفجر خواهند ساخت .لیکن  4ساعت بعد از
فرود ٬گروگانها را آزاد ساخته ٬خود را با دریافت امان نامه تسلیم مقامات یونانی ٬قبرس کردند.
اـکتبر ) - 1977طبقه بندی نشده( یک هواپیمای لوفت هانزا را در مسیر ماجورکا به فرانگفورت ربوده
آن را وادار به فرود در موگادیشوی سومالی کردند .چهارتروریست این عملیات در حالی که به تفنگ ٬
مواد منفجره پالستیکی و مهمات ماـکاروف  9میلی متری مسلح بودند  87نفر را گروگان گرفتند .آنها ابتدا
خواستار آزادی  11زندانی از زندانهای آلمان غربی )همین فهرست وسیله ربایندگان هانس مـارتین
اشالیر در آلمان غربی ارائه شده بود( و دو تن از همکاران جبهه خلق آزادیبخش فلسطین از زندانهای
ترکیه شد .در قبال آزادی گروگانها خواستار دریافت  15میلیون دالر و امان نامه برای پرواز به یک کشور
نامعلوم گردیدند.
برای برآورده شدن تقاضا مدت زمان تعیین گردید .با وجود تماس مقامات با هواپیماربایان ٬امتیازی
دریافت نشد و زمان تعیین شده به پایان رسید .یک واحدپلیس ویژه مرزی آلمان فدرال مرکب از  61نفر به
یک ضد حمله دست زد .سه تن از تروریستها کشته و یکی از آنها به اسارت گرفته شد 9 .تن از گروگانها
زخمی ٬ولی هیچ یک از آنها کشته نشدند .قبل از حمله ٬خلبان به وسیله تروریستها کشته شده بود) .جناح
حداد(
دسامبر ) - 1977سری  ٬غیرقابل رؤیت برای ملل بیگانه  /غیر همپیمانان  /هشدار اطالعاتی(
بمب گذاری در دفتر هواپیمایی مصر در شارجه.
آوریل ) - 1978خیلی محرمانه  -غیر قابل رؤیت برای ملل خارجی( سفیر پیشین لبنان در امارات
متحده عربی و ـکویت را که عضو یکی از خانواده های نیرومندشیعی بود به قتل رساندند .حبش یکی دیگر
از اعضاء این خانواده را متهم به قتل یکی از دوستان نزدیک خود درحمله اسرائیل در ماه مارس کرد.
می ) - 1978طبقه بندی نشده( سه تروریست مسلح به سالحهای سبک و نارنجک دستی به طرف
مسافرینی که آماده سوارشدن بر یک هواپیمای العال در فرودگاه اورلی خارج از پاریس بودند آتش
ـگشودند.
درهنگام مبادله آتش تروریستها و یکی از اعضاء امنیتی کشته شدند ٬دو پلیس فرانسوی  ٬یکی از
میهمانداران زن و یکی از مسافرین مجروح شدند .بنا به گزارشهای رسیده تـروریستها قـصد ربـودن
هواپیمارا نداشتند ٬بلکه می خواستند ٬مسافرین را به قتل برسانند.
اوت  - 1978چهار نفر باپرتاب نارنجک و تیراندازی باسالحهای اتوماتیک به طرف اتوبوسی که 21
نفر از خدمه هواپیمایی العال را به طرف هتلی در لندن می برد حمله بردند .یکی از زنان میهماندار
اسرائیلی کشته ٬دو تن از آنان مجروح شدند و در این واقعه هفت نفر از عابرین انگلیسی نیز زخمی شدند و
یکی ازتروریستها در اثر اصابت یکی از قطعات نارنجک کشته شد .دو تن ازتروریستها دستگیر و یکی از
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آنها موفق به فرار گردید.
نوامبر ) - 1978طبقه بندی نشده( بمبگذاری در یکی از اتوبوسها در نزدیکی جریکو .پس از پرتاب
بمب به داخل اتوبوس در یک توقفگاه یک توریست بلژیکی و سه اسرائیلی کشته شدند و بیش از  30نفر
مجروح گردیدند که در میان آنها  5نفر سوئدی 3 ٬نفر کانادایی و  2نفر آمریکایی نیز به چشم می خورد.
تروریستها به وسیله اتومبیلی که در
آنجا پارک شده بود فرار کردند.
جبهه خلق آزادیبخش فلسطین  -فرماندهی کل

خالصه مطلب:
)طبقه بندی نشده( این جبهه به وسیله احمد جبریل که یکی از استراتژی دانان مهم فلسطین است به
وجود آمد ٬وی گرایشات این جبهه را از نظامیگری مستقل ضد اسرائیلی تغییر داده ٬آن را متمایل به
سیاستهای سوریه نموده است .جبهه خلقی آزادیبخش فلسطین  -فرماندهی کل با ابتکار سـادات و
اقدامات صلح خاور میانه با سرسختی مخالفت می ورزد.
)خیلی محرمانه ٬غیر قابل رؤیت برای ملل بیگانه(پشتیبانی جبریل از مداخله سوریه در لبنان در سال
 1976علیه نهضت مقاومت فلسطین سبب شد که درداخل این جبهه منازعاتی در گرفته انشعابی به وجود
آید :اعضاء مخالف  ٬جبهه آزادیبخش فلسطین را تشکیل دادند .از آن زمان ٬در شهرت و نیروی جبهه خلق
آزادیبخش فلسطین فرماندهی کل خدشه وارد شد .اعضاء کنونی آن  200تا  300نفر هستند .این جبهه که
از نظر سازمانی چندان پیچیده نیست٬اصوًال به سوریه در به دست آوردن سالحهای روسیه متکی بوده و به
لیبی نیز در زمینه آموزش کماندو و خلبان وابسته است .و به علت دوستی و صمیمیت بین جبریل و
معمرقذافی ٬کمک های زیادی از طرف لیبی به این گروه می شود.
)طبقه بندی نشده( در سالهای  1968-69به چند عملیات هواپیماربایی مبادرت نمود و موفق شد
بزرگترین کشتار را در سال  1974دراسرائیل به وجود آورد .از آن زمان بود در صحنه تروریستی
فعالیت چندانی نداشته و گمان نمی رود که دیگر خطری داشته باشد.
اهداف و تمایالت:
)طبقه بندی نشده( از سال  1968تا ژوئن  1976جبهه خلقی آزادیبخش فلسطین  -فرماندهی کل
خود را از سازمانهای چریکی دیگر کنار کشید و مداخله در امور داخلی کشورهای عربی را نپذیرفت و با
اجتناب از ایدئولوژی همیشه از یک خط رادیکال نظامی علیه اسرائیل حمایت می کرد .پس از عضویت
ـکوتاه مدت آن در کمیته مرکزی ساف یکی از اعضاء سرسخت و نیرومند جبهه ارتـدادی گـردید ٬و
راهحلهای سیاسی را در قبال مسئله خاور میانه نپذیرفت ٬و قرار داد متارکه بین سوریه و مصر را محکوم
اعالم کرد و سیاست ساف رامبنی بر پذیرش یک دولت محدود در نوارغزه و ساحل غربی مردود شمرد و
خواستار سرنگونی دولتهای عربی دست راستی شد.
)طبقه بندی نشده( پس از مداخله سوریه در لبنان در ژوئن  1976در جبهه خلقی آزادیبخش فلسطین
 -فرماندهی کل انشعاب به وجود آمد .جناحی که از فعالیتهای سوریه حمایت میکرد ٬نام جبهه خلق
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آزادیبخش فلسطین  -فرماندهی کل را برخود ابقاء کرد و موافقت خود را با سیاستهای سوریه اعالم نمود.
در اجالس شورای ملی فلسطین در مارس  1977این جبهه به برنامه ملی فلسطین مورد تأیید سوریه که
همانا ایجاد یک کشور فلسطینی مستقل در کرانه غربی رود اردن و نوار غزه و شرکت ساف در کنفرانس
صلح ژنو بود ٬رأی داد .لیکن در ماه می  1977احمد جبریل رهبر این گروه با مخالفت با ”راه حـل
ـکاپیتوالسیونیستی و تالش برای خروج از سرزمینهای عربی“ به موضع ارتدادی خود رجعت نمود .و در
ماه سپتامبر سوگند یاد کرد که آنقدر به مبارزه ادامه دهد ٬تا فلسطین به طور کلی آزاد شود.
)طبقه بندی نشده( جبهه خلق آزادیبخش فلسطین  -فرماندهی کل با خشم تمام با ابتکار سادات
برخورد نموده ٬با تمام مراحل آن بنای مخالفت گذارد.
نیروی تقریبی:
)خیلی محرمانه ٬غیرقابل رؤیت برای ملل بیگانه ٬هشدار اطالعاتی(  200-300نفر
رهبران اصلی:
)طبقه بندی نشده( احمد جبریل )ابوجهاد( .متولد در رامله در سال .1936
)طبقه بندی نشده( خانواده جبریل در سال  1948فلسطین را ترک گفت و در شهر قنیطره در سوریه
مسکن گزید .در  19سالگی وی وارد ارتش سوریه شد و در گروه مهندسی به درجه سروانی رسید.جبریل
ـکه در اوائل سالهای  1960با اتحاد بین سوریه و مصر مخالفت می ورزید دستگیر و سه سال در زندان به
سر برد .در سال  1963او به این اتهام که دارای ”فعالیتهای سوسیالیستی انقالبی و فلسطینی تندرو است“
از ارتش اخراج گردید.
)طبقه بندی نشده( جبریل مدعی است که وی اولین گروه کماندویی خود را درسال  1959بهوجود
آورده است ٬ولی تابستان  1964کسی وی را به عنوان فرمانده چریکی نمی شناخت .در سال  1967او
اعضاء خود را با جبهه خلقی آزادیبخش فلسطین ادغام نمود .ولی به علت اختالفات مشخص با حبش این
ادغام دیری نپایید و جرئیل در سال  1968جدا شد تا فرماندهی کل را تشکیل دهد.
)سری ٬غیرقابل رؤیت برای ملل بیگانه  /غیرهمپیمانان( جبریل درمبارزهای که در آوریل  1976بر
سرحومه هتل بیروت درگرفت از ناحیه پا مجروح گشت .پس از بهبود به حمایت از سوریه پرداخت و از
مداخله این کشور در لبنان در ژوئن  1976پشتیبانی نمود .اعضاء دیگر این جبهه تحت سرپرستی محمد
العباس )ابوالعباس( با سیاست جبریل مخالفت ورزیدند و درسپتامبر  1976سعی کردند وی را به این اتهام
ـکه با همکاری با سوریه علیه نهضت مقاومت فلسطین قیام کرده است٬ازجبهه خلق آزادیبخش فلسطین -
فرماندهی کل اخراج نمایند .پس از پایان این جنگ درونی ٬جبریل رهبری یکی از جناحهای ضعیف این
جبهه را به عهده گرفت.
)طبقه بندی نشده( جبریل که مردی بسیار مرموز است در پاییز  1977با ظاهر شدن مکرر درانظار
عموم ٬شرکت در راهپیماییها و ایراد سخنان آتشین در روش های خود تغییراتی ایجاد کرد.
)طبقه بندی نشده( جبریل یکی از بهترین استراتژی دانان نهضت فلسطین به شمار میرود .او مورد
احترام آندسته از رهبران عربی است که دارای سوابق نظامی هستند و از دوستان بسیار نزدیک قذافی از
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لیبی بشمار می رود .در اوائل  1976او یکی از اولین رهبران تندرو بود که پس ازتشکیل جبهه ارتدادی از
شوروی دیدار نمود.
)طبقه بندی نشده( طالل ناجی .متولد در سال 1930
)محرمانه( ناجی معاون دبیرکل جبهه خلق آزادیبخش فلسطین  -فرماندهی کل ٬به عنوان اولین
نماینده این گروه در کمیته مرکزی ساف در ژوئن  1974برگزیده شد و بعدها ریاست اداره آموزش عالی
ساف را نیز بر عهده گرفت.
)سری  ٬غیرقابل رؤیت برای ملل بیگانه /غیرهمپیمانان( در اـکتبر  1974ناجی به عنوان یکی از اعضاء
هیئت نمایندگی ساف در اجالس رباط شرکت جست ٬و در نوامبر  1974به همراه رئیس کمیته مرکزی
ساف یعنی عرفات به مسکو سفر کرد.
)محرمانه( به گفته بسیاری ناجی در سالهایی که جبهه خلقی آزادیبخش فلسطین  -فرماندهی کل به
جبهه ارتدادی پیوست نیز در کمیته مرکزی ساف فعالیت می کرد .او ممکن است به خاطر اینکه یکی از
سیاستمداران برجسته نهضت فلسطین بوده است ٬از مقداری استقالل سیاسی و شخصی در مواضع خود
برخوردار باشد.
)سری غیرقابل رؤیت برای ملل بیگانه  /غیرهمپیمانان  /هشداراطالعاتی( به هنگام انشعاب در جبهه
خلقی آزادیبخش فلسطین فرماندهی کل ٬ناجی به طرف گروه طرفدار سوریه جبریل رفت و سخنگوی
این جناح گردید .در نوامبر  ٬ 1976ناجی به عنوان یک میانجی کوتاه عمل کرد ٬تا بلکه بتواند دوباره
جناحهای سازمان را متحد سازد ٬ولی موفق نشد.
)محرمانه( ناجی به عنوان مارکسیست شناخته شده است.
سابقه:
)طبقه بندی نشده( همان گونه که قبًال اشاره شد٬جبریل از جبهه خلقی آزادیبخش فلسطین جدا شد تا
جبهه خلقی آزادیبخش فلسطین فرماندهی کل را تشکیل دهد .تمام فعالیتهای اولیه این گروه علیه اسرائیل
انجام میشد.
)سری ٬غیرقابل رؤیت برای ملل بیگانه  /غیرهمپیمانان هشداراطالعاتی(  .گفته می شود که این گروه
از تخصص نظامی بسیار عالی برخوردار است .مراحل اولیه جنگ درسالهای  1975و  1976در نهضت
ملی لبنان نقش بسیار خطیری را بر عهده داشت .استراتژیدانان آن تالشهای نظامی را هماهنگ کرده ٬نا
آرامی را درمیان شهرنشینان برانگیختند و به طور سازنده لیبی را وارد درگیری نمودند.
)سری ٬غیرقابل رؤیت برای اتباع بیگانه  /غیرهمپیمانان  /هشدار اطالعاتی( مداخله سوریه در لبنان
در ژوئن سال  1978بر جبهه خلق آزادیبخش فلسطین فرماندهی کل تأثیری فاجعهآمیز داشت چون
ئسبب شد که یکی ازجناحهای طرفدار جبریل در برابر یکی از جناحهای طرفدار ابوالعباس قرار گیرد .در
آوریل  1977یاسرعرفات تصمیم گرفت که این گروه را رسمًا به دو گروه جبهه خلقی آزادیبخش فلسطین
 فرماندهی کل و جبهه آزادیبخش فلسطین تقسیم نماید .ولی تضاد ادامه یافت چون جبریل با کمکالصاعقه و نیروهای ویژه ارتش سوریه سعی داشت ٬کنترل کامل گروه خود را به دست آورد در حالی که
ابوالعباس و همپیمانان ارتدادیاش با این تالشها مخالفت میورزیدند در تابستان  1977بین طرفین
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صلحی ناپایدار به وجود آمد ٬ولی هنوز هم برخوردهایی به وجود میآید .آخرین برخورد که پیرامون یک
موضع دریایی در طایر بود در سپتامبر  1978درگرفت.
)سری( در ژوئن  1978جبهه آزادیبخش عربی به دفتر جبهه خلق آزادیبخش فلسطین  -فرماندهی
ـکل در اردوگاه پناهندگان عینالحلوه حمله کرد .نبردی که در این اثناء درگرفت یکی از خونینترین
نبردهایی است که بین نمایندگان طرفدار عراق و طرفدار سوریه در نهضت فلسطین به وجود آمد.
)سری ٬غیرقابل رؤیت برای ملل بیگانه  /غیر همپیمانان  /هشداراطالعاتی( کماندوهای این گروه در
لیبی و نیزتعدادی از متخصصین تسلیحاتی و خلبانان این گروه به لیبی در جنگ با مصر در تابستان 1977
ـکمک کردند ٬در ژانویه  1978یک گروه رزمنده از لیبی در لبنان پیاده شدند که تعدادی از آنها عضو
سازمان جبریل بودهاند .شاید با این عمل میخواستهاند ٬تعداد اعضاء جبهه خلق آزادیبخش فلسطین -
فرماندهی کل را که از نظر تعداد اعضاء و شهرت پس از انشعاب دچار خسران شده بود ٬افزایش دهند.
فنون و روشهای عملیاتی:
)طبقه بندی نشده( حمالت موشکی از مرز لبنان به اسرائیلیها و مناطق اشغالی بیشتر از هواپیماربایی و
خرابکاری هواپیماها حائز اهمیت بود .جبهه خلقی آزادیبخش فلسطین  -فرماندهی کل در مبارزات
درونی فلسطینیها در لبنان درگیر بود و به نیروهای فرانسوی و نیروهای سازمان ملل طرفدار فرانسه نیز
حمله میبرد.
سازمان:
)سری ٬غیر قابل رؤیت برای ملل بیگانه( این گروه هرگز سازمان یافته نبود .عملیات همبستگی را
موجب میگردد و تداوم این همبستگی نیز بسته به اقتدار شخصی جبریل میباشد.
قرارگاهها و پایگاهها:
)سری ٬غیر قابل رؤیت برای ملل بیگانه  /غیرهمپیمانان  /هشدار اطالعاتی( این گروه در بیروت٬
تریپولی )لبنان( و دمشق دفاتری دارد ٬تا ماه می  1977جبریل دفاتر جبهه خلق آزادیبخش فلسطین
فرماندهی کل در عینالحلوه لبنان را اشغال کرده بود و بعدها برای حفظ آنها به درگیریهایی تن در داد.این گروه در سوریه اردوگاه و تسهیالت آموزشی برقرار کرده است .مبارزه بین ایـن گـروه و جـبهه
آزادیبخش فلسطین اصوًال برای به دست گرفتن کنترل پایگاهها در جنوب لبنان آغاز شده بود ٬لیکن پس
از حمله اسرائیل به این منطقه در مارس سال  1978معلوم نیست بر سر این پایگاهها چه آمد و احتماًال
مقداری از اختالفات تا حدودی از میان رفته است.
)سری ٬غیر قابل رؤیت برای ملل بیگانه ٬غیر همپیمانان  /هشدار اطالعاتی( در نوامبر  1974به این
ـگروه اجازه داده شد ٬که در شهرتریپولی ٬لیبی یک دفترافتتاح نماید و احتماًال در سالهای  1977-78این
دفتر تحت تسلط جبریل بود .لیکن در ژوئیه  1978لیبی تصمیم گرفت که تمام دفاتر فلسطینی را در دفتر
ساف ادغام نماید .معلوم نیست که این تصمیم بر این گروه چگونه تأثیری داشته
است.
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)سری ٬غیر قابل رؤیت برای ملل بیگانه  /غیر همپیمانان( در سال  1975در ایربید ٬امان و اردن
پناهگاهی ایجاد گردید ٬تا در مورد عملیات ساحل غربی مورد استفاده قرار گیرد.
)محرمانه( این گروه احتماًال دراروپای شرقی مراـکزتدارکاتی و ارتباطی ایجاد کرده است .ولی معلوم
نیست که کدام یک از جناحهای این گروه این مرکز را تحت کنترل دارد.
آموزش:
)سری ٬غیر قابل رؤیت برای ملل بیگانه  /غیر همپیمانان  /هشدار اطالعاتی( جبهه خلق کماندویی٬
بعضی از اعضای در لیبی در زمینه خلبانی آموزش یافتهاند.
تسلیحاتی:
)سری ٬غیر قابل رؤیت برای ملل بیگانه  /غیر همپیمانان  /هشدار اطالعاتی( جبهه خلق آزادیبخش
فلسطین ـ فرماندهی کل سالحهای روسی استفاده میکند که با به وسیله سوریه و یا از طریق آن کشور در
اختیار آن قرار داده میشود .در جنگ لبنان ٬این گروه مسئول دریافت سالح و تـجهیزات از لیـبی و
توزیععادالنه آنها بین گروههای چپگرا بود.
)سری ٬غیر قابل رؤیت برای ملل بیگانه ٬غیر هم پیمانان ٬هشدار اطالعاتی( این گروه در صیدای لبنان
ـکارخانههایی دارد که در آنها سالحهای ضد تانک آرپیجی 7و تفنگ کـالشینکف را مـونتاژ کـرده
سالحهای ضد یا میسازد.
مالی:
سوریه تا حدودی به این گروه کمک میکند .در سال  1975قذافی رهبر لیبی به حمایت از انقالب
ارتدادی 13میلیون دالر به این جبهه داد .کمکهای لیبی به این گروه به خصوص پس از کمکی که به لیبی در
جنگ با مصر نموده ٬هنوز هم ادامه دارد.
روابط بینالمللی:
)طبقه بندی نشده( گذشته از کمکهایی که از طرف سوریه و لیبی به این گروه میشود٬فلسطینیها ـکویت٬
وافسران ارتش سوریه که جبریل را از روزهای خدمتش در ارتش میشناسند نیز از وی حمایت میکنند.
)سری( جبهه خلقی آزادیبخش فلسطین-فرماندهی کل به ارتش آزادیبخش خلق ترکیه ٬حـزب
دهقانان و کارگران انقالبی ترکیه کمک کرده و بعضی از اعضاء آن را در اردوگاههای خودواقع در سوریه و
یا لبنان آموزش داده است .این گروه هر ماه با این گروهها تماس برقرار میکرد .ولی در مورد این تماسها و
روابط پس از انشعابات رخ داده در این گروه اطالعاتی در دست نیست.
تحلیل وقایع:
)طبقه بندی نشده( گذشته از هواپیماربایی سال  ٬1968-69ایـن گـروه مسـئولیت هـیچ یک از
تروریستهای بینالمللی را به عهده نگرفته است .عملیات ضداسرائیلی در قیریات شمونه بـدون شک
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دارای اهداف سازمانی بود و مشابه تالشهای جبهه دموکراتیک آزادیبخش فلسطین در مالوت میباشد٬
لیکن عملیات مشابه و قابل مقایسه دیگری از طرفاین گروه انجام نگرفته است .ربودن یکی از کلنلهای
ارتش آمریکا در سال  1975در نتیجه ایجاب فرصت انجام گرفت و گرنه یک توطئه از قبل طرحریزی
شده نبود .عالوه بر این از زمان انشعاب در سال  ٬ 1976شایستگی عملیاتی این گروه مورد آزمایش قرار
نگرفته و احتماًال مورد تردید میباشد.
فعالیتهای مهم:
)طبقه بندی نشده( با بررسی تمام عملیات این گروه که در ذیل آمده ٬نمیتوان به یک الگوی خاص
عملیاتی دست یافت ژوئیه  1968یکی از هواپیماهای العال را که از رم به تلآویو میرفت ربودند و آن را
وادار به پرواز به طرف اسرائیل نمودند ٬تروریستها خواستار آزاد شدن  1000فلسطینی از زندانـهای
اسرائیل شدند .بجز  21گروگان بقیه آزاد شدند 5 .روز بعد  9تن دیگر از گروگانها آزادگردیدند 5 .هفته بعد
الجزیره  12گروگان باقیمانده را نـیز آزاد نـمود .در عـوض ٬اسـرائـیل نـیز قـول داد کـه یک عـمل
”انساندوستانه“ انجام دهد و پس از آن  16تن از اعراب محکوم را که قبل از جنگ  1967دستگیر و
زندانی نموده بود آزاد کرد .فوریه  - 1969یکی از هواپیماهای العال را که در حال حرکت از زوریخ به
تلآویو بود به رگبار گلوله بستند.
اوت  - 1969یک هواپیماهای تی-دبلیو-آ در راه آتن به تلآویو ربودند و آن را وادار به فرود در
دمشق کردند و پس از خارج کردن مسافرین این هواپیما را به وسیله یک بمب ساعتی منفجر ساختند .دو
نفر از تروریستها  113نفر را گروگان گرفته ٬اعالم کردند که این عمل آنها در اعتراض به فروش فانتوم به
اسرائیل توسط آمریکاصورت گرفته است .همه گروگانها به جز شش نفر به وسیله دولت سوریه آزاد شدند
و آن شش نفر به همراه تروریستها تا مدتی قبل از آزاد شدن در زندان بسر بردند.
آوریل  - 1974حمله به روستای قیریات شمونه در اسرائیل .سه تروریست مسلح به تفنگ ٬مواد
منفجره و نارنجک دستی در صبحدم از طریق لبنان وارد این روستا شدند .پس از تیراندازیهای بیهدف
خیابانی به یک آپارتمان حمله برده  18نفر را کشتند و  16نفر را مجروح گردانیدند .بیانیههای این گروه که
از بیروت و دمشق منتشر میگردید ٬خواستار آزاد شدن  100نفر ازفلسطینیها از زندانهای اسرائیل در ازاء
ـگروگانهای قیریات شمونه شدند .نظامیان اسرائیل تروریستها را به مدت  4ساعت به تیراندازی مشغول
نمودند .تروریستها احتماًال در نتیجه منفجر شدن نارنجکهای خودشان کشته شدند .و دو تن از نیروهای
اسرائیلی نیز در این حمله به هالـکت رسیدند.
ژوئن  -ژوئیه  - 1975با همکاری جبهه مبارزات خلقی یک سرهنگ ارتش آمریکا در بیروت را
ربودند .این گروه که خود را سازمان فعالیتهای انقالبی سوسیالیستی مینامید ٬اعالم کرد که اـگر یکی از
نقاط فقیرنشین بیروت و غذا و پوشاـک توزیع نشود گروگان خود را خواهند کشت.
مدتی گذشت تا اینکه  20تن موادغذایی در محل تعیین شده تحویل داده شد .دولت لبنان اظهار داشت
ـکه غذا را به عنوان بخشی از تقاضاتهیه نموده است .روز بعد سرهنگ را به یک محل سری آوردند وتحویل
یکی از رهبران مذهبی مسلمان دادند و او نیز پس از رفتن به محل اقامت نخستوزیر آزاد گشت .ساف و
دولت سوریه سعی کردند با استفاده از نفوذ خود در این گروه موجبات آزادی گروگان را فراهم آورند .روی
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هم رفته سرهنگ مدت سه هفته را به عنوان گروگان گذرانده بود.
جبهه آزادیبخش فلسطین

خالصه مطلب:
)طبقه بندی نشده( جبهه آزادیبخش فلسطین که کامًال ارتدادی است ٬هدف محدود ایجاد یک کشور
فلسطین در ساحل غربی و نوار غزه رانمیپذیرد .این گروه که متشکل از  100نفر از مخالفین انشعابی از
جبهه خلق آزادیبخش فلسطین-فرماندهی کل میباشد ٬دارای مواضع و فعالیتهایی است که ظاهرًا نوعی
عکسالعمل علیه خصوصیات و تاریخچه جبهه خلق آزادیبخش فلسطین-فرماندهی کل به حسـاب
میآید .این گروه با سوریه که از جبهه خلق آزادیبخش فلسطین -فرماندهی کل ٬پشتیبانی میکند .شدیدًا
مخالفت ورزیده ٬با عراق روابط بسیار مستحکمی ایجاد کرده ٬از آن کشور در زمینه آموزش و تسلیحات
ـکمک میگیرد .طرح رهبریت جایگزین احتماًال در پاسخ به تسلط احمد جبریل در گروه خود ٬درجبهه
آزادیبخش فلسطین پیاده شده است.
)محرمانه( تنها عمل تروریستی که تاـکنون به وسیله جبهه آزادیبخش فلسطین به اجراء درآمد طرحی
بود که این گروه میخواست به وسیله گروگانگیری و کشتار ”موفقیتآمیز“ جبهه خـلق آزادیـبخش
فلسطین  -فرماندهی کل در سال  1974را تکرار نماید ٬که البته موفقیتی به دست نیاورد .لیکن ٬به نظر
نمیرسید که این گروه فاقد توانایی و ظرفیت الزم جهت انجام اقدامات موفقیتآمیز نباشد.
جبهه آزادیبخش فلسطین

اهداف و تمایالت:
)طبقه بندی نشده( جبهه آزادیبخش فلسطین کامًال ارتدادی بوده و با برنامه ملی فلسطین مبنی بر
ایجادیک کشور محدودفلسطینی در ساحل غربی ونوار غزه مخالفت میورزد.این گروه باسوریه به علت
انجام اقدامات ضدفلسطینی در جنگ لبنان و حمایت آن کشور از گروه رقیب خود جبهه خلق آزادیبخش
فلسطین ـ فرماندهی کل ضدیت میورزد .سخنگویان ساف اعالم داشتهاند که جبهه آزادیبخش فلسطین
تنها به دستور عراقیها عمل میکند :با وجود اینکه نمیتوان به این ادعا بدون شک و تردید نگریست ٬ولی
باید اعتراف کرد که جبهه آزادیبخش فلسطین عالوه برایجاد روابط مستحکم با عراق با سیاستهای این
ـکشور نیز موافق است .جبهه آزادیبخش فلسطین با تمام جنبههای ابتکار صلح سادات مخالف است.
نیروهای تقریبی:

) 100 (C/NOFORN/WINTELنفر

رهبران اصلی:
)طبقه بندی( طلعت توفیق )آـکاطلعت یعقوب(
)طبقه بندی نشده( توفیق که احتماًال دبیر کل جبهه آزادیبخش فلسطین است ٬از طرف این گروه
بیانیههای اجالس تحکیم وحدت در تریپولی را امضاء نمود.
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)طبقه بندی نشده( محمد العباس )ابوعباس(.
)طبقهبندی نشده( ابوعباس که قبًال دومین شخصیت مهم جبهه خلق آزادیبخش فلسطین  -فرماندهی
ـکل بود ٬پس از رهبری جناح مخالف ٬حمایت احمد جبریل از مداخله سوریه در لبنان ٬معاون دبیر کل
جبهه آزادیبخش فلسطین شده است .از او جهت شرکت در اجالس شورای ملی فلسطین در سال  1979به
عنوان یک فرد و نه به عنوان نماینده جبهه آزادیبخش فلسطین دعوت گردید ٬تا در مورد به رسمیت
شناختن سازمانی این گروه ٬بعدها ٬ساف تصمیمگیری نماید.
)طبقه بندی نشده( ابوعباس که همیشه طرفدار نظامیگری است در عملیات ربودن سرهنگ ارتش
آمریکا در سال  1975توسط جبهه خلق آزادیبخش فلسطین-فرماندهی کل دست داشته است.
سابقه:
)طبقه بندی نشده( ابوعباس و تعداد زیادی از اعضاء ٬جبهه خلق آزادیبخش فلسطین-فرماندهی کل
به حمایت احمدجبریل از حمله سوریه به لبنان در ژوئن  1976مخالفت ورزیدند .درسپتامبر  1976سعی
ـکردند وی را به اتهام همکاری علیه نهضتمقاومت فلسطین اخراج نمایند و ظاهرًا کنترل جبهه خلق
آزادیبخش فلسطین-فرماندهی کل را نیز به دست گرفته بودند .در حالی که برای برقراری آتشبس در
لبنان و جلب مخالفت کشورهای عربی علیه فعالیتهای سوریه در این کشور تالش میشد ٬الصاعقه ارتش
سوریه سعی کردند کنترل جبهه خلق آزادیبخش فلسطین  -فرماندهی کل را بار دیگر به دست احمد
جبریل بدهند و جناح ابوعباس را سرکوب نمایند .ابوعباس و هم پیمانان ارتدادی خود علیه این تالشها
مبارزه کردند .در آوریل  ٬1977یاسرعرفات این گروه را رسمًا به دو گروه جبهه خلق آزادیبخش فلسطین
ـ فرماندهی کل و جبهه آزادیبخش فلسطین تقسیم نمود .استمرار فعالیتهای جبریل علیه ابوعباس و ادامه
مخالفتورزی جبهه آزادیبخش فلسطین علیه الصاعقه و سوریه سبب شد ٬که این تضاد و مبارزه از بین
نرود (S/NOFORM/NOCON TRACT/WNIN) .پس از اعالم آشتی بین ابوعباس و بعضی از رهبران
الصاعقه در تابستان  1977بین طرفین صلحی ناپایدار برقرار گردید.
)طبقه بندی نشده( ادامه آرامش بین این دو جناح احتماًال نتیجه قرارداد متارکه سـوریه و عـراق
میباشد .معذالک برای به دست گرفتن مراـکز و تسهیالت درگیریهایی در سپتامبر  1978داد .و در آن
زمان ٬بر سر یک موضع دریایی در حوزه طایر نزاعهایی به وقوع پیوست.
)طبقه بندی نشده( در سال  ٬1978اختالف بر سر سیاستها در جنوب لبنان و در رابطه با نیروهای
سازمان ملل ٬جبهه آزادیبخش فلسطین را رو در روی عرفات و سازمان فتح قرار٬داد رهبر ساف مصمم به
تحمیل میانهروی درجنوب شده بود و بر آن بود تااز ایجاد مزاحمت علیه نیروهای میانجیگر سازمان ملل
در لبنان ممانعت به عمل آورد .در ماه ژوئیه جبهه آزادیبخش فلسطین تعداد زیادی از سربازان نیروهای
میانجیگر سازمان ملل در لبنان را ربود ٬ولی سازمان فتح موجبات ٬آزادی آنها را فراهم نمود .مبارزهای
ـکه بین این دو گروه بر سر آزادی آنها درگرفت٬یکی ازخونبارترین درگیریهای درون-فلسطین بوده است.
برخورد میان فتح و جبهه آزادیبخش فلسطین را میتوان ناشی از اختالف بین فتح و عراق دانست ٬که
باالخره موجب شد فتح تصمیم بگیرد گروههای تحتالحمایه عراق را که این اعمال غیرمسئوالنه از آنها
سر میزند سرکوب نماید.
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)طبقه بندی نشده( در  ٬13اوت ٬1978 ٬جبهه آزادیبخش فلسطین در اثر انفجاری که منجر به نابودی
ساختمان مرکز فرماندهی این گروه در حوزه فخانی بیروت شد 75 ٬نفراز مبارزان خود را ازدست داد .این
انفجار در مدت زمان کوتاهی که در آن گفتگوهای دوجانبه و صلحآمیز بین جناحهای مختلف فلسطین
آغاز شده بود .به وقوع پیوست٬ولی در نوامبر  ٬ 1978درگیریهای دیگری رخ داد ٬که این بار در نتیجه
مخالفت جبهه آزادیبخش فلسطین با گفتگو و مذاـکره فتح با شاهحسین اردنی به وجود آمد و در انتها یکی
از اعضاء جبهه آزادیبخش فلسطین کشته ٬چهارتن زخمی و  16نفر از انها دستگیر
شدند.
)طبقه بندی نشده( ولی برای شرکت یافتن در اجالس شورای ملی فلسطین در ژانویه  ٬1979بار دیگر
آرامش برقرار گردید .در این اجالس ٬جبهه آزادیبخش فلسطین نمایندگی خود را در کمیته اجـرائـی
پذیرفت ٬تا بلکه به این ترتیب بتواند مواضع خود و دیگرارتدادیون را در این گردهمایی بیاندارد .ولی این
سازش نتوانست این گروه را به علت تعداد کم اعضاء در برابر گروه فتح قرار دهـد .بـنابرایـن جـبهه
آزادیبخش فلسطین هنوز هم از کمیته اجرائی منزوی است.
فنون و روشهای عملیاتی:
)طبقه بندی نشده( جبهه آزادیبخش فلسطین با وجود اینکه ممکن است ٬قدرت انـجام عـملیات
تروریستی علیه اسرائیل را داشته باشد ٬ولی تاـکنون به چنین اقدامی مبادرت نورزیده است .عملیات
سپتامبر  1978به پیروی از گروگانگیری  1974جبهه خلق آزادیبخش فلسطین-فـرماندهی کـل در
قیریات شمونه را میتوان شاخص برای عملیات آتی به حساب آورد.
) (S/NOFORN/NOCON/WNINTجــبهه آزادیــبخش فـلسطین مسـئول غـارتها و اقـدامـات
تحریکآمیز در لبنان بوده است.
سازمان

) (S/NOFORN/NOCON/WNINTELدر اواخر ژانویه  1978فرماندهی کل جـبهه آزادیـبخش
فلسطین تصمیم گرفت سمت دبیرکل این گروه را هر شش ماه دراختیار یکی از چهار نفر که دو تن از آنها
طلعت توفیق و محمدالعباس هستد ٬قرار دهد .بنابراین رهبر یکی از چهار نفر میتواند باشد ٬که نیروی
مافوق سه نفر دیگر ندارد .علیرغم این تصمیم از توفیق همیشه به عنوان دبیر کل و از ابوعباس همیشه به
عنوان معاون وی یاد میشود.
قرارگاهها و پایگاهها:

) (S/NOFORN/NOCON/WNINجــبهه آزادیــبخش فــلسطین و جــبهه خــلق آزادیـبخش
فلسطین-فرماندهی کل در بغداد دارای دفتری مشترک هستند .و اردوی ابوقریب در جنت زوار در غرب
بغداد در اختیار پیروان ابوعباس قرار داده شده است.
) (C/NOFORNجبهه آزادیبخش فلسطین احتماًال در نزدیکی اردوگاه پناهندگان صبرای لبناننیز
پایگاهی دارد.
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آموزش:
)طبقه بندی نشده( در این مورد اطالعاتی در دست نیست :احتماًال عراق آموزش دهنده اصلی است.
تسلیحات:
)طبقه بندی نشده( جبهه آزادیبخش فلسطین علیه جبهه خلق آزادیبخش فلسطین-فرماندهی کل
الصاعقه ٬و نظامیان ارتش سوریه از سالحهای سنگین استفاده میکرد .این سالحها احـتماًال تـوسط
نیروهای عراق که در آن موقع در لبنان بسر میبردند ٬در اختیار آنها قرار داده شده است .عالوه بر این
سالحهای سبک و نارنجک دستی نیز جهت استفاده در عملیات تروریستی در اختیار دارد
مالی:

)(S/NOFORN/NOCONTRACT/WNINTELدر جنگ لبنان ٬گروه ابـوعباس بـانکهای حـومه
بیروت را تحت کنترل داشت و احتماًال حدود  16میلیون دالر ازچند بانک دریافت کرده است.
)"  (" / " / " /کشور لیبی و سفارت عراق در بیروت به جبهه آزادیبخش فلسطین از نظر مالی کمک
میکنند.
روابط بین المللی:
)طبقه بندی نشده( گذشته از حمایتهای مالی و تسلیحاتی مذکور اطالعات دیگری در دست نیست.
احتماًال جـبهه آزادیـبخش فـلسطین بـا بـعضی از روابـطهای بـینالمـللی جـبهه خـلق آزادیـبخش
فلسطین-فرماندهی کل ایجاد ارتباط نموده است.
تحلیل وقایع:
)طبقه بندی نشده( این عمل ممکن ٬نیست چون جبهه آزادیبخش فلسطین نتوانسته است به عملیات
موفقیتآمیزی مبادرت ورزد ٬عالوه بر این در صحنه بینالمللی نیز به قدرتنمای پرداخته است.
فعالیتهای مهم:
ژوئیه ) - 1978طبقه بندی نشده( در طایر  51سرباز نیروهای میانجیگر سازمان ملل در لبنان را
ربود؛ ولی چند ساعت بعد سازمان فتح آن را وادار به آزاد ساختن آنها نمود.
سپتامبر ) - 1978محرمانه( سه تروریست مسلح به سالح و نارنجک دستی به جنوب اسرائیل نفوذ
ـکرده سعی داشتند ٬با اشغال شهرداری قیریات شمونه و گروگان گرفتن کارمندان آن آزادی ده تن از
همکاران زندانی خود را به دست آورند .دو تن از آنان در نتیجه مداخله یک گشتی ارتش اسرائیل تسلیم
ـگردیدند .نفر سوم پس از درگیری زیاد اسیر گردید.
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جبهه آزادیبخش عربی

خالصه مطلب:
)طبقه بندی نشده( جبهه آزادیبخش عربی یکی از گروههای ارتدادی است که به وسیله عراق تشکیل
شده ٬و از منافع عراق در نهضت مقاومت فلسطین حمایت میکند .ولی سیاستهای آن چندان با مواضع
عراق هماهنگی ندارد ٬چون به طرز نامعلوم و نامشخصی با حزب بعث عراق وابستگی دارد.
) (S/NOFORN/NOCON/WNINTاعضاء این گروه که مرکب از  100تا  300نفر هستند ٬به وسیله
ارتش عراق و به وسیله آموزش دهندگان تیپ عین جالوت از ارتش آزادیبخش فلسطین در عراقآموزش
مییابند .عراق سالحهایی از قبیل تفنگ ٬مسلسل دستی ٬نارنجک انداز ٬توپخانه و موشک در اختیار این
ـگروه قرار میدهد.
)طبقه بندی نشده( این گروه که تنها در سال 1975اقدام به یک عملیات گروگانگیری مهم در اسرائیل
نموده بود مسئولیت چند بمبگذاری و اقدامات دیگر در اسرائیل و مناطق اشغالی را بهعهده گرفته است٬
لیکن این ادعاها مورد تأیید واقع نشدهاند.
اهداف و تمایالت:
)طبقه بندی نشده( جبهه آزادیبخش عربی به وسیله عراق و به منظور منافع آن کشور در نهضت
مقاومت فلسطین به وجود آمد و تنها به وسیله دولت همین کشور کنترل و ابقاء میگردد .این گروه که
متمایل به بعثیسم عراق است ٬خود را وقف مبارزات چریکی تمام عربی نموده است و اظهار میدارد که
آزادسازی فلسطین نه تنها وظیفه فلسطینیها بلکه وظیفه تمام اعراب است ٬رنگ عربی زدن به نهضت
فلسطین مشخص میکند که فلسطین در صورتی که به وجود آید ٬بخشی از ملیت بزرگتر عربی خواهد بود
و نه یک دولت مستقل عربی دیگر.
)طبقه بندی نشده( جبهه آزادیبخش عربی ارتدادی است .ولی در اجالس شورای ملی فلسطین در
مارس  1977نمایندگان این گروه به برنامه ملی فلسطین که حـاـکـی از مـیانه روی است رأی داده٬
حمایتخود را از تشکیل یک کشور فلسطین در ساحل غربی رود اردن و نوار غزه اعالم نمودهاند .این
رأی احتماًال در رابطه با وضع داخلی عراق یک انحراف موقت بود ٬چون دیری نگذشت که این گروه بار
دیگر مواضع ارتدادی پیشین خود را اتخاذ کرد .جبهه آزادیبخش فلسطین نیز با تمام جنبههای ابتکار
صلح سادات مخالفت میورزد.
نیروی تقریبی:

) 100 - 300 (C/NOFORN/WNINTنفر

رهبر اصلی:
)طبقه بندی نشده( عبدالرحیم احمد )ابواسماعیل(.
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سابقه:
)طبقه بندی نشده( جبهه آزادیبخش عربی در سال  1969به وسیله عراق تشکیل گردید .در سال
 ٬1974پس از اتخاذ سیاست میانهروی توسط کمیته اجرائی ساف در قبال ایجاد یک کشور”فلسطین“ در
قلمرو محدود ٬جبهه آزادیبخش عربی عضویت خود در کمیته اجرائی را به حالت ”تعلیق“ درآورد و به
ارتدادیون پیوست .پس از اجالس شورای ملی فلسطین در مارس  1977این گروه موافقت خود را مبنی بر
مشارکت در کمیته اجرائی ساف اعالم نمود .ولی جالب اینجاست که این گروه عالوه بر عضویت در کمیته
اجرائی در جناح ارتدادیون نیز عضویت دارد.
)طبقه بندی نشده( در جنگ لبنان ٬اعضاء جبهه آزادیبخش عربی سرسختترین فعاالن میدان بودند و
به نفع دولت عراق اوضاع را گرم نگاه میداشتند و پس از حمله سوریه به لبنان از دولت عراق خواستند ٬که
اقدام به مداخله نظامی مستقیم بنماید.
) (S/NOFORN/NOCON/WNINTELاین گروه که قبًال تعداد اعضایش به  100نفر از عراقیها و
اردنیهامیرسید .در لبنان با پیوستن و کمک نیروهای عراقی٬عراقیهای پیشین عضو حزب بعث عراق ٬غیر
نظامیان جدیدًا آموزش یافته عراقی ٬و اعضاء جناح لبنانی حزب بعث عراق ٬درتعداد اعضاء خود افزایش
به وجود آورد .در اواخر سال  1976تعداد اعضای جبهه آزادیبخش عربی بین  1300تا  300نفر بود .در
ژانویه  ٬ 1977نیروهای عراق رسمًا از لبنان خارج گردیدند و تنها افزایش جزئی در نیروی جبهه آزادی
بخش عربی باقی ماند.
)طبقه بندی نشده( با وجود اینکه جبهه آزادیبخش عربی با بیتفاوتی آتش بس اـکتبر  1976لبنان را
پذیرفته بود ٬ولی در زدو خوردهایی که به وسیله الصاعقه سوری و نیروهای بازدارنده عربی در سال
 1977صورت میگرفت ٬شرکت میکرد.
) (C/NOFORNپس از حمله اسرائیل به جنوب لبنان در مارس  ٬1978جبهه آزادیبخش عربی بار
دیگر تندروی اتخاذ کرد و در زمره اولین گروههایی درآمد که سعی کردند در اواخر آوریل به حنوب لبنان
نفوذ نمایند.
)طبقه بندی نشده( به منظور تحمیل میانهروی در قبال اوضاع جنوب لبنان و نیز در قبال نیروهای
سازمان ملل در این کشور سازمان فتح با چند گروه تحتالحمایه عراق از قبیل جبهه آزادیبخش عربی
درگیریهایی پیدا کرد.
فنون و روشهای عملیاتی
)طبقه بندی نشده( این گروه که اصوًال در جنگهای درون فلسطین و اردن  -عربی از طرف شرکت
میجسته است ٬به جرئت میتوان گفت که حتی بیش از اسرائیل به نیروهای الصـاعقه ٬جـبهه خـلق
آزادیبخش فلسطین  -فرماندهی کل ٬نیروهای سوریه در لبنان حملهور شده است ٬و به چند حـمله
ـکماندویی در اسرائیل و مناطق اشغالی دست زده است ٬که هیچ کدام موفقیتی به همراه نداشت و مسئولیت
تعدادی از بمبگذاریها و عملیات را به عهده گرفته است که هیچ یک از آنها نیز مورد تأیید واقع نشدهاند.
) (S/NOFORN / NOCONTRACT / WNINTELدر مارس  1978در عملیات جبهه آزادیبخش
عربی بصیرتی جدیدپدید آمد .یکی از اعضاء این جبهه که از سال  1969در قطر بسر میبرد ٬دستگیر و از
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این کشور اخراج گردید .وی به عنوان یک خوابیده بسر میبردهاست و منتظر تصمیمگیری عراق و جبهه
آزادیبخش عربی برای فعال شدن بود ٬که وی را شناسایی کرده بودند .بنابراین ممکن است که جبهه
آزادیبخش عربی در خرابکاریهای خیلی وسیعتر از آنچه پیشبینی میشد ٬دست داشته باشد.
سازمان:
)طبقه بندی نشده( بافت سازمان جبهه آزادیبخش ٬بدون دریافت دستور و تأیید از رژیم عراق عمل
نمیکند ٬و ممکن است بخشی از فرماندهی تمام عربی حزب بعث عراق در نهضت فلسطین و یا حداقل
پاسخگو در برابر آنان دراواخر 1975تغییرات ایجاد شده در حزب بعث عراق سبب شد ٬که دبیر کل جبهه
آزادیبخش عربی نیز تعویض گردد.
) (S/NOFORN/NOCONTRCT/WNINTELجبهه آزادیبخش عربی در لبـنان تـا سـال 1977
احتماًال تحت کنترل ارتش خلق عراق که یک نیرویشبه نظامی حزب بعث عراق است قرار داشته است.
قرارگاهها و پایگاهها:

) (S/NOFORN/NOCON/WNINقرارگاه جبهه آزادیبخش عربی در بغداد است و دفاتری نیز در
سفارت عراق در بیروت دارد ٬عالوه بر این پایگاههایی در جبل منصور و رشید عراق ٬و وادی االسواد
لبنان ٬یعنی شمال رودخانه لیطانی داشته و دارای مراـکز آموزشی در منطقه الدامور لبنان نیز میباشد.
آموزش:

) (S/NOFORN/NOCON/WNINTELارتش عراق و تعلیم دهندگان تیپ عین جـالوت از ارتش
آزادیبخش فلسطین به این گروه در زمینه جنگهای چریکی ٬فنون واحدهای کوچک ٬فنون نفوذی٬نحوه
استفاده از سالحهای کوچک و مواد منفجره ٬مبارزه تن به تن و بدنسازی آموزش میدهند .زمانی که در
رابطه با جبهه آزادیبخش عربی کار میکنند ٬در نبردهای نزدیک در لبنان نیز شرکت جستهاند.
) (S/NOFORN/NOCON/WNINTELیکی از اعضاءجبهه آزادیبخش عربی که در قطر کشف شد در
شوروی دورههایی را گذرانده بود.
)طبقه بندی نشده( چند سال قبل مطبوعات گزارش نمودند که  200تن از کـوباییها در یکـی از
اردوگاههای عراقی به اعضاء جبهه آزادیبخش عربی در زمینه فنون خرابکارانه آموزش میدادهاند.

تسلیحات:

) (S/NOFORN/NOCON/WNINTELسالحهای جـبهه آزادیـبخش عـربی مـرکب از تـفنگهای
ـکالشینکف ٬مسلسلهای سبک ٬موشک ٬نارنجک اندازهی آرپیجی 7و تعداد محدودی از خمپارهانداز٬
توپخانه و موشکهای زمین به زمین  107میلی متر میباشد .احتماًال در جنگ لبنان نیروهای عـراق
سالحهای سنگین را در اختیار جبهه آزادیبخش عربی قرار دادهاند.
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مالی:

) (S/NOFORN/NOCON/WNINTELاعضاء جبهه آزادیبخش عربی که در عراق به سر میبرند
حقوق ٬کمک هزینه تحصیل ٬مسکن واتومبیل مجانی دریافت مینمایند .در جنگ لبنان به هرعضوجدید
ماهانه  100دالر پرداخت میگردید .به اعضاء جبهه آزادیبخش عربی که قبًال در ارتش عراق خدمت
میکردند ٬مزایای ارتش آنها نیزپرداخت میشود .زنان همکار با این جبهه ماهانه  100دالر دریافت
میدارند .این گروه ماهانه کمکی جداـگانه نیز دریافت میدارد.
روابط بین المللی:

) (S/NOFORN/NOCON/WNINTELجبهه آزادی بخش عربی در ـکویت اقدام به فعالیتهایی علیه
رژیم آن کشور مینمود .اعضاء این گروه در ـکویت عضو حزب بعث عراق بوده ٬پاسپورت عراقی دارند و
در سازمانهای دانشجویی فعالیت دارند .و در آنجا دفتر جداـگانه ندارند و همیشه سعی دارند با جامعه در
آمیزند.
) (S/NOFORNدر ژوئن  1973گزارشات مختلف حاـکی از آن بود که جبهه آزادیبخش عربی با
جامعه دانشحویان عرب در شهر پروجیای ایتالیا رابطه برقرار کرده است.
)طبقه بندی نشده( درباره فعالیت آموزش دهندگان کوبایی نیز قبًال صحبت شد:
تحلیل وقایع:
)طبقه بندی نشده( تنها عملیات مهم جبهه آزادیبخش عربی در سال  1975علیه غیرنظامیان اسرائیلی
صورت گرفت ٬ولی موفقیتی به همراه نداشت و تکرار هم نشد.
فعالیتهای مهم )همه عبارات طبقه بندی نشده است(:
دسامبر  - 1954بمب گذاری در هانیتای اسرائیل.
ژوئن  - 1975مبادرت به آدم ربایی در کیبوتس کفریووال اسرائیل .چهار تروریست مسـلح بـه
ـکالشینکف و نارنجکانداز از طریق لبنان نفوذ کرده ٬این یهودی نشین را مورد حمله قرار داده ٬یک
خانواده را به گروگان گرفتند .دو ساعت بعد از حمله خواستار آزادی  12زندانی و نیز اسقف کاپوچی از
زندانهای اسرائیل شدند .یهودیان مسلح و نیروهای دفاعی اسرائیل خانهای را که گروگانها در آن قرار
داشتند ٬محاصره کردند و نیروی کمکی نیز از راه رسید .نیم ساعت پس از اعالم تقاضا نیروی دفاعی
اسرائیل به همراه سرپرست خانواده به محل اقامت گروگانها حملهور شدند ٬که در نتیجه سرپرست خانواده
ـکشته شد .سه تن از تروریستها در مراحل اول و یکی از آنها در مراحل بعدی کشته شدند .یکی از زنان
اسرائیلی در نتیجه جراحات وارده کشته شد .یکی از سربازان نیروی دفاعی اسرائیل که در مرخصی به سر
میبرد ٬در حالی که سعی داشت مانع تروریستها بشود و در حالی که اعضای خانواده میخواستند خود را
پنهان سازند کشته شد.
ژوئن  - 1977سعی کردند رئیس جمهور سوریه ٬حافظ اسد ٬را به قتل برسانند.
اوت  - 1977سعی کردند با نفوذ خود به حمله به آشدوتیاـکف اسرائیل بپردازند ولی موفق نشدند.

فلسطین )307  (2

خالصه مطلب:

جبهه مبارزات خلقی

) (S/NOFORN/NOCON/WNINTELجبهه مبارزات خلقی که دارای  200تا  300نفر عضو است از
ـگروههای غیرفعال ارتدادی به شمار میرود و خواستار آزادسازی فلسطین بود .با ایجاد یک کشور
ـکوچک فلسطینی مخالفت است .تعدادی موشک و موشک انداز در اختیار داشته ٬احتماًال عالوه بر اتکاء
به عراق و سوریه به دیگری سازمانهای جبهه ارتدادی نیز وابسته است.

اهداف و تمایالت:
)طبقه بندی نشده( جبهه مبارزات خلقی که از اولین گروههای تشکیل دهنده جبهه ارتدادی است٬
خواستار مبارزه مسلحانه برای آزاد سازی فلسطین ٬نابودی اسرائیل ٬و ایجاد یک دولت دموکراتیک
غیرمذهبی در قلمرویاد شده در قرارداد انگلیس است ٬و با شدت با ایجادیک کشور کوچک درنوار غزه و
ساحل غربی رود اردن مخالفت میورزد.
نیروی تقریبی:

) 200 (C/NOFORN/WNINTEتا  300نفر.

رهبر اصلی:
)طبقه بندی نشده( دکتر سمیر قوشاه )قوش(
)طبقه بندی نشده( دو دبیر کل جبهه مبارزات خلق و دبیر جبهه ارتدادی است.
سابقه:
)طبقه بندی نشده( بهجت ابوغربیه ٬یکی از فعاالن فلسطینی غیرنظامی جبهه مبارزات خلقی را در
ژوئیه  1967با همکاری سرگرد فایزحمدان از ارتش آزادیبخش فلسطین تأسیس نمود)حمدان در حمله
هوایی اسرائیل به اسالت اردن در سال  1968کشته شد( ابوغربیه در هبرون در سال  1948علیه انگلیس و
اسرائیل مبارزه کرده بود و یکی از اعضای اولین رهبریت ساف در سال  1964بود .بعد از به قدرت رسیدن
عرفات در سال  1969نیزوی در کمیته اجرائی ساف باقی ماند .به دلیل کسالت و به علت عدم تأیید روشی
ـکه برای رسیدن به اهداف فلسطین در پیش گرفته شده بود ٬ابوغربیه فعالیتهای جبهه مبارزات خلقی و
شرکت در کمیته مرکزی را پس از حمالت سرکوبگرانه اردن در  1970به حالت تعلیق درآورد .پس از
جنگ اـکتبر  1973جبهه مبارزات خلقی بار دیگر ابقاء گردید.
)طبقه بندی نشده( در سال  ٬1974ابوغربیه از فعالیتهای خود کناره گرفت .و شاه که همکاری نزدیک
با نهضتهای چپگرا و چریکی را حمایت میکرد و جبهه مبارزات خلقی را وارد جبهه ارتـدادی نـمود
جانشین وی گردید.
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فنون و روش عملیاتی:
)طبقه بندی نشده( جبهه مبارزات خلقی به چند عملیات نفوذی در اسرائیل و مناطق اشغالی مبادرت
ورزید و عالوه بر آن مسئولیت بسیاری از عملیات دیگر را نیز به عهده گرفت ٬لیکن مورد تأیید واقع نشد.
ربودن یکی از افسران ارتش آمریکا در سال  1975ظاهرًا اتفاقی بود و از طراحی پیچیده و عـمیق
برخوردار نبوده است.
سازمان:
)طبقه بندی نشده( در این مورد اطالعی در دست نیست.
قرارگاهها و پایگاهها:

) (C/NOFORN/NOCONTRACT/WNINTELقرارگاه جبهه مبارزات خـلقی در مـنطقه طـریق
الجدیده بیروت قرار داشته و تمام پایگاههای آن نیز در لبنان میباشد.
)طبقه بندی نشده( قبل از جنگ لبنان ٬اعالمیههای جبهه مبارزات خلقی از دمشق منتشر میگردید.
تعدادی از هستههای این گروه در شرقاورشلیم کشف گردید.
آموزش:
)طبقه بندی نشده( در این زمینه نیز اطالعاتی در دست نیست.
تسلیحات:

) (S/NOFORN/NOCON/WNINTELتا ژانویه  ٬1977پست فرماندهی جبهه مبارزات خلق در
بیروت خمپاره اندازهای  60و  81میلی متری ٬موشک ٬نارنجکهای تفنگی ٬و موشکهای ضـدتانک
بیاس 7-در اختیار داشت.

مالی:
)طبقه بندی نشده( لیبی و عراق به این گروه کمک مالی میکنند.
روابط بین المللی:
)طبقه بندی نشده( در این زمینه نیز اطالعاتی در دست نیست.
تحلیل وقایع:
)طبقه بندی نشده( قابل کاربرد نیست.
فعالیتهای مهم
ماه می  1975ـ بمب گذاری در عین فشهایکی از مناطق تفریحی اسرائیل.

فلسطین )309  (2

ژوئن ـ ژوئیه  1975ـ یکی از سرهنگهای ارتش آمریکا را در بیروت ربوده ٬او را به جبهه خلق
آزادیبخش فلسطین فرماندهی کل سپردند) .جزئیات تحت عنوان جبهه خـلق آزادیـبخش فـلسطین
فرماندهی کل(.
سازمان ژوئن سیاه

خالصه مطلب:
)طبقه بندی نشده( سازمان ژوئن سیاه که یک سازمان ارتدادی سرسخت است ٬خواستار این است که
تمام تالشهای اعراب وفلسطینیها در مبارزه مسلحانه علیه دشمن صهیونیست به کار گرفته شده٬رژیمهای
”ارتجاعی“ عرب را نابود ساخته ٬رهبران میانهرو سازمان آزادیبخش فلسطین را از میان بردارند.
این سازمان که اصوًال توسط مخالفین و ناراضیان سازمان فتح به وجود آمده بود )و در حال حاضر 500
عضودارد( ٬رهبریت سازمان فتح را شدیدًا مورد انتقاد قرار داده است .چون به ادعای او این سازمان دیگر
از اشتیاق انقالبی برخوردار نبوده ٬دنبال کننده مبارزه مسلحانه نیز نمیباشد.
)طبقه بندی نشده( پس از مبادرتورزیدن به یک عملیات تروریستی ٬یعنی هواپیماربایی در سال
 ٬1974سازمان ژوئن سیاه به صورت وسیله دست عراق درآمد تا از آن علیه اعراب وفلسطینیها میانهرو
استفاده کرده ٬در حمله به دیپلماتها و سفارتخانههای سوریه و کشتار مقامات ساف از آن بهرهبرداری
نماید .با آشتی سوریه ٬عراق و فلسطین پس از ماجرای کمپدیوید  ٬سازمان ژوئن سیاه احتماًال دیگر
روزهای پر جنجال خود را پشت سرگذاشته است.
) (S/NOFORN/NOCONTRACT/WNINTELعراق در زمینه هواپـیماربایی ٬تسـلیحاتی ٬و در
موارد دیگر به این سازمان آموزش میدهد .سالحها و وسایل مورد استفاده سازمان ژوئن سـیاه در
عملیات بسیار پیچیده بوده و شامل تنفگهای تک تیرانداز ٬دارای دوربین مادون قرمز دید در شب و
ـکیسههای پالستیکی که سالحها را از چشم دستگاه اشعه ایکس پنهان میسازد ٬بوده است .با وجود اینکه
در مورد سازمان این گروه اطالعات چندانی در دست نیست ٬ولی بسیاری از افراد عملیاتی در هستهها و
یاتیمهای کوچک فعالیت میکردهاند .سازمان ژوئن سیاه از یک سالح مهم یعنی تبلیغات سرزنشآمیز نیز
استفاده میکرد.
اهداف و تمایالت:
)طبقه بندی نشده( سازمان ژوئن سیاه که یک سازمان شدیدًا ارتدادی است ٬با راهحلهای سیاسی
برای تضاد خاورمیانه مخالف بوده ٬معتقد است که مبارزه مسلحانه علیه دشمن صهیونیستی بـاید در
سرلوحه اهداف نهضت مقاومت فلسطین قرارگیرد .و نیز به طور همزمان خواهان نابودی رژیمهای حاـکمه
”ارتجاعی“ مصر ٬اردن ٬ـکویت ٬لبنان ٬عربستان سعودی و شیخ نشینهای خلیج است و از میانه روی کلی
ساف و عدم موجودیت پایگاه و اشتیاق انقالبی آن انتقاد میکند .در نتیجه سازمان ژوئن سیاه معتقد است
ـکه از طریق تروریسم درون عربی و درون فلسطینی میتوان به آن چنان انقالب همه جانبه عربی دست
یافت که تنها عامل و وسیله آزادسازی فلسطین میباشد.
)طبقه بندی نشده( این سازمان که توسط عراق به عنوان وسیلهای علیه اعراب وفلسطینیهای میانهرو
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به کاررفته با حزب بعث عراق و شبکه جاسوسی واطالعاتی و سیاستهای دارای اولویت این نهادها مرتبط
است.
) (S/NOFORN/NOCON/WNINTELسازمان ژوئن سیاه که از سازمان فتح ریشه گرفته٬خطیرترین
نوع رابطه را بااین مهمترین گروه فداییان دارد .سازمان ژوئن سیاه سازمان فتح را به این دلیل که از سازمان
 1971در کمیته مرکزی آن انتخابات برگزار نشده ٬غیر قانونی اعالم میکند .عالوه بر این ٬چون عرفات با
مبارزه مسلحانه مخالف بوده و به انقالب فلسطین خیانت کرده است ٬باید کشته شود .سازمان ژوئن سیاه
از عنوان فتح استفاده میکند ٬شورای انقالب در بیانههای رادیویی خود اعالم کرده است ٬که با سازمان
فتح رابطه داشته ٬سعی دارد آن را رادیکالیزه نماید و تفاوت میان خود و میانهروی سازمان مادر را اعالم
میدارد .همچنین این سازمان اعالم میکند که چون رهبران غیرقانونی فتح وارد ساف شدهاند ٬ساف نیز
غیرقانونی است.
نیروی تقریبی:
)طبقه بندی نشده(  500نفر )؟(
رهبر اصلی:
)طبقه بندی نشده( صبری خلیل البناء )ابونیدال( .متولد در  1938در یافا.
)طبقه بندی نشده( خانواده البنا ٬در سال  1948به اردن گریخت ٬و او بعدها در انگلیس فارغالتحصیل
ـگشت .دراوائل سالهای  1960دراردن به سازمان فتح پیوست و نام جنگی ابونیدال راانتخاب کرد و بعدها
در سلسله مراتب آنچنان باال رفت تا به عضویت پارلمانی گروه یعنی شورای انقالب درآمد .با وجوداینکه
ـگزارشها ٬حاـکی ازفعالیت وی در جهازالرصد یعنی متخصص اطالعاتی فتح است ٬ولی معلوم نیست که آیا
ابونیدال در سازمان سپتامبر سیاه که به وسیله رصد تشکیل شده بود درگیر بوده است یا خیر؟ پس از
سرکوب شدن نهضت فلسطین در سال  1970در اردن وی به حمایت از یک خط رادیکال پرداخت و
خواستار استفاده از تروریسم علیه اهداف عربی و بیگانه شد .معلوم نیست درچه زمانی وی از سازمان
فتح جدا شد ٬ولی احتماًال در آن موقع به عنوان نماینده فتح در بغداد به سر میبرده است.
) (S/NOFORN/NOCONTRACT/WNINTپس از اتخاد یک برنامه توأم با مـیانهروی تـوسط
شورای ملی فلسطین در ژوئن  1974ابونیدال ٬به مخالفین با این برنامه پیوست و گروهی جداـگانه به
رهبری وی تشیکل گردید .در اـکتبر  1974دادگاه انقالبی فتح ابونیدال را به اتهام برانگیختن شورش
مسلحانه در سازمان و اقدام به قتل مقامات مهم فتح به طور غیابی به مرگ محکوم کرد .از نظر عموم٬
ابونیدال پس از این محاـکمه قرارگاه خود در بغداد را ترک نگفته است.
)طبقه بندی نشده( در ژوئیه  ٬1978ساف با تسلیم بیانهای به عراق از این کشورخواست تاابونیدال را
برای محاـکمه به این سازمان تحویل داده عملیات وی را خاتمه بخشد .عراق با این بیانیه موافقت نکرد و
مشاجره فتح ـ عراق ـ سازمان ژوئن سیاه در طول تابستان آن سال ادامه داشت .به دنبال میانجیگری سفیر
الجزایر در بیروت بین سازمان فتح و عراق صلح برقرار شد و ابونیدال اعالم کرد که برای جلوگیری از
برادرکشی او به اقدامات تالفیجویانه دست نخواهد زد ٬البته در صورتی که سازمان فتح نیز از اینگونه
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اقدامات امتناع ورزد .از آن زمان تاـکنون سازمان ژوئن سیاه فعالیتی ننموده است.
در دسامبر  1978یک روزنامه کویتی اعالم نمود که در نتیجه صلح بین عراق و فتح و عدم سالمت
البناء وی رهبریت خود را در سازمان ژوئن سیاه از دست داده است ٬ولی این گزارش مورد تأیید قرار
نگرفته است.
سابقه:

) (S/NOFORN/NOCONTRACTدر تابستان  1974پس از اتخاذ برنامه توأم با میانه روی توسط
شورای ملی فلسطین مخالفین جوان فتح که بعضی از آنها اعضاء العاصفه )شاخه کماندویی فتح( بودند و با
رهبریت و اقدامات عرفات برای ایجاد راه حل مسالمت آمیز مخالف بودند ٬به وسیله ابونیدال تندرو
جذب گردیدند .در سپتامبر  1974پیروان احمد الغفور ٬ارتدادی مقتول نیز به البناء پیوستند .تـعدادی
ازواحدهای تیپ قادسیه ارتش آزادیبخش فلسطین که پایگاهشان در عراق بود نیز در سال  1976به این
سازمان پیوسته نیروی آن را تقویت نمودند.
)طبقه بندی نشده( این گروه پس از آنکه سالها نام البناء را بر خودداشت ٬به عنوان یادبود و سوگواری
درباره مداخله سوریه به حمایت از مسیحیان راستگرا علیه مسلمانان چپگرا و یاران فلسطینی آنها در
ژوئن  1976عنوان ژوئن سیاه را برخود گذاشتند.
) (S/NOFORN/NOCONTRACT/WNINدر فوریه  ٬1977دفتر فرماندهی سیاسی ملی حزب بعث
عراق به رهبران سازمان ژوئن سیاه در بغداد اخطار نمود که بدون اطالع دفاتر اطالعاتی عراق علیه سوریه
و اردن به اقدامات تروریستی مبادرت نورزند .سازمان ژوئن سیاه احتماًال به خاطر
سیاستهای عراق تقریبًا در سال  1977غیرفعال بود.
)طبقه بندی نشده( معذالک ٬پیروان ابونیدال افزایش یافت و عملیات سازمان ژوئـن سـیاه عـلیه
میانهروهای فلسطینی و میانهروی در سال  1978فزونی گرفت .در ماه آوریل  130چریک به همراه رهبر
فتح محمد داود اودا )ابوداود( که قصد داشتند دستورات عرفات را نادیده گرفته در پشت خطوط اسرائیل
در جنوب لبنان دست به عملیات بزنند دستگیر شدند .بنابه گزارشات آنها به وسیله ابونیدال فرستاده شده
بودند تا عالوه بر تقویت چپگرایان فتح کنترل فتح را نیز از دست عرفات بیرون بیاورند.
در شش ماه اول  1978سازمان ژوئن سیاه سه تن از مهمترین میانهروهای ساف و هم پیمانان عرفات
را به قتل رسانید و این سازمان مهمترین عامل ایجادتروربین فتح و عراق بود که تااوت 1978ادامه یافت.
در ژوئیه  1978شبه نظامیان فتح دفاتر ژوئن سیاه در تریپولی ٬لیبی را مورد حمله قراردادند ٬درپاییز٬
قرارداد متارکه جنگ توسط عراق و فتح و انتشار چهارچوب صلح کمپدیوید تفاهم بین عراق ٬سوریه و
ساف را به همراه داشت .این واقعه بر عملیات ژوئن سیاه تأثیری عظیم گذاشت و باعث توقف آنها گردید.
بنابراین یک بار دیگر سیاستهای عراق این گروه را وادار به عدم فعالیت نموده است.
فنون و روشهای عملیاتی:
)طبقه بندی نشده( سازمان ژوئن سیاه در سال 1974اقدام به یک هواپیما ربایی نمود .ابونیدال اعالم
ـکرد که گروه وی دیگر به این گونه عملیات مبادرت نخواهد ورزید ٬چون جنبه ”فردی“ داشته و مفید
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نمیباشند .در عوض این گروه اقدام به حمله علیه نمایندگیهای سوریه ٬اردن و ساف نمود و به کشتار
مقامات فلسطینی و عربی پرداخت پس از  ٬1976سازمان ژوئن سیاه در تروریسم عربی و فلسطینی
تخصص یافت و علیه اسرائیل دشمن هیچ گونه عملیاتی انجام نداد.
)سری( دراوائل سال  ٬1978سازمان ژوئن سیاه فهرستی از اسامی مقامات ساف را انتشار داده ٬اعالم
ـکرد که قصد دارد ٬آنها را به قتل برساند و از دیگر رهبران فلسطینی نیز خواست که به حمایت از مذاـکرات
اقدامات و یا بیاناتی ایراد ننمایند .این معیارها شاخص اهداف این سازمان است.
سازمان:
)طبقه بندی نشده( معموًال در عملیات بسیار بزرگ از تیمهای  4یا  5نفره تروریستی استفاده میشود٬
ولی برای کشتارها از یک یا دو نفر از اعضاء ژوئن سیاه استفاده میشود.
قرارگاهها و پایگاهها:
)طبقه بندی نشده( سازمان ژوئن سیاه یک سازمان کامًال زیرزمینی است.
) (S/NOFORN/NOCONTRACT/WNINTELقرارگاه این گروه در بغداد است و عالوه بر آن در حبانیه٬
نزدیک رامادی ٬و در حومه حیت عراق نیز اردوگاه ومراـکز آموزشی دارد .عالوه بر این دفتری نیز در
ـکویت دارد.
)طبقه بندی نشده( منابع تأیید نشده مصری گفتهاند که سازمان ژوئن سیاه دفاتری در الجزیره ٬بیروت
و عدن داشته در نظر دارد ٬شبکه خود را به عمان ٬دمشق ٬کازابالنکا ٬رم ٬لندن ٬پاریس ٬بلگراد ٬ژنو و بن
ـگسترش دهد.
)طبقه بندی نشده( پس ازمورد حمله قرار گرفتن توسط فتح یکی از دفاتر سازمان ژوئن سیاه به وسیله
مقامات لیبی در تریپولی در ژوئیه  1978تعطیل اعالم گردید.
)طبقه بندی نشده( ابونیدال در انگلیس بیش از هر کشور دیگر اروپایی طرفداران فلسطینی پروپا
قرص دارد.
آموزش:

) (S/NOFORN/NOCONTRACT/WNINTELاین گروه در مدت  45روز در زمینه سیاسی و نیز در
مورد نحوه استفاده از سالحهای کوچک ٬مین و مواد منفجره آموزش میدهد .البـته یک دوره ویـژه
هواپیماربایی نیز تهیه دیده شده بود که در آن آموزش دهندگان ژاپنی ٬آلمانی کوبایی و عرب در مورد
ساختمان هواپیماهای تجاری و هواپیماهای مسافربری و قراردادهای امنیتی هوایی سخنرانی میکردند.
) (S/NOFORN/NOCON/WNINTELتعدادی از پیروان ژوئن سیاه بـه وسـیله پـاـکسـتانیها یـا
درپاـکستان تعلیم دیدهاند.

تسلیحات:

) (S/NOFORN/NOCONTRACT/WNINTELعراق و لیبی مهمترین عرضهـکنندگان سالح هستند.

فلسطین )313  (2

سیاهه تسلیحاتی سازمان ژوئن سیاه شامل کلتهای توکاروف ٬مسلسلهای دستی سبک ٬نارنجک و
تکتیراندازهای دارای دوربین دید در شب مادون قرمز میباشد .عراق کیسههای پالستیکی خـاص
روسی در اختیاراین گروه قرار میدهد که میتواند سالح را از دید دستگاه اشعه ایکس مخفی سازد.
آتشبار این گروه شامل سالحهای ضد تانک و توپخانه سبک است.
)محرمانه( در سال  1978بنابه گزارشات رسیده اعضاء تیپ قادسیه نحوه ساختن بمب را به وسیله
مواد موجود در داروخانهها ٬مشروب فروشیها و ابزارفروشیها فراـگرفتند .کودهای شیمیایی ٬پودر رنگ٬
پودر آلومینیوم ٬گاز اـکتان شدید االاحتراق ٬توپکهای پنبهای ٬اسید نیتریک ٬و مشروبات الکلی خالص ٬از
جمله مواردی است که در ساختن مواد منفجره قوی و یا آتش زا استفاده میگردد .از باطریهای دوربین و
فالش عکاسی به عنوان نیروی الزم برای انفجار استفاده کرده ٬از ساعتهای مچی برای مشخص کردن
زمان انفجار و از فیوز و چاشنی هم استفاده میگردد.
)طبقه بندی نشده( یکی از تروریستهای سازمان ژوئن سیاه یک تفنگ دستی کالیبر  0/32با خود
حمل میکرد.
)طبقه بندی نشده( اسناد هویت جعلی به وفور در اختیار آنها قرار دارد.
)طبقه بندی نشده( قبل از آشتی کردن عراق و ساف ٬سازمان ژوئن سیاه از یک سالح تبلیغاتی بسیار
مهم استفاده میکرد .به این ترتیب که ایستگاه رادیویی گروه به پخش تهمتهای ناروا و دروغین میپرداخت.
و روزنامههای دولتی عراق نیز در صفحات اول خود به راستگراهای ساف حمله میکردند .احتماًال در
حال حاضر اینگونه فعالیت وجود ندارد.
امور مالی:

) (S/NOFORN/NOCONTRACT/WNINTELاعضاء گروه ماهانه  100دینار عراقی ) 330دالر
آمریکایی( به عالوه کمکهای خانوادگی ماهانه و مزایای استعالجی دریافت میدارند.
)طبقه بندی نشده( ساف ادعا میکند که به دانشجویان فلسطینی کمک هزینه برای تحصیل در اروپا
میدهد ٬تا بتوانند وارد گروه ابونیدال و سازمان اطالعاتی عراق بشوند.
)طبقه بندی نشده( مصر و لیبی نیز به سازمان ژوئن سیاه کمک میکنند.
روابط بین المللی:

) (S/NOFORN/NOCONTRACT/WNINسازمان ژوئن سیاه نمایندگان خـود را وارد جـوامـع
فلسطینیقطر و امارات متحده عربی میکند .در ـکویت جایی که سازمان ژوئن سیاه در میان دانشجویان
فلسطینی پایگاهی قوی دارد ٬سالح به مقدار زیاد ذخیره سازی شده است .این سازمان در میان آن دسته
از دانشجویان فلسطینی که در پاـکستان تحصیل میکنند نیز نفوذ زیادی دارد .این دانشجویان از طرف
عراق کمک مالی دریافت کرده به بغداد رفته به استخدام سازمان ژوئن سیاه درمیآیند و پس از آن برای
تحصیل به پاـکستان فرستاده میشوند.
)طبقه بندی نشده( رابطه با دانشجویان کشورهای دیگردر شبکه بینالمللی سازمان ژوئن سیاه در
بخشهای پیشین تشریح گردیده بود.
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) (S/NOFORN/NOCONTRACT/WNINTELکمک نامحدود جمهوری دموکراتیک خلق یمن به
میزان کمکهایی که از طرف عراق و لیبی به این سازمان میشود میافزاید.
)محرمانه( در نوامبر  ٬1976دوتروریست ایتالیایی در مرز آلمان غربی و هلند دستگیر شدند .آنها نام
تعدادی از افراد عملیاتی سازمان ژوئن سیاه را که در رابطه با حمله به سفارت سوریه در بن دراـکتبر 1976
به زندان افتاده بودند ٬همراه داشتند .احتماًال ایتالیاییها که رابطهشان با این سازمان هنوز
مشخص نشده ٬تصمیم داشتهاند فلسطینیها را آزاد سازند.
)طبقه بندی نشده( در آوریل  ٬1978مقامات مصری یک سازمان تروریستی بینالمللی بـه نـام
الخالالصحیحالفتح )راه صحیح فتح( را نابود کردند .به گفته مصریها ٬این گروه بخشی از سازمان ژوئن سیاه
بوده است و در نظر داشته به منظور از بین بردن اعتبار قرارداد صلح مصر و اسرائیل به خرابکاری و کشتار
دست بزند .دانشجویان فلسطینی و اردنی اـکثریت اعضاء این گروه را تشکیل داده و با آنارشیستهای
سوئیس و آلمان غربی در رابطه بودهاند.
)طبقه بندی نشده( در زمان ربوده شدن سیاستمدار ایتالیایی آلدومورو ٬مطبوعات مطالب واقعی و
ـکاذب را به طرزپیچیده و عمدی بایکدیگرقاطی میکردند .ولی یکی از این روایات که سازمان ژوئن سیاه
را به بریگاد سرخ و جریان کنونی با درمانیهف و جناح ارتش سرخ ربط میداد ٬احتماًال خالی از اعتبار
نمیتواند باشد.
)طبقه بندی نشده( مصریها گفتهاند که قبل از بهقتل رسیدن یوسف الصبایی ٬ابونیدال ٬باتروریست
بینالمللی کارلوس )ایلیچ رامیرزسانچز( مالقات نموده است .با وجود اینکه این روایت مورد تأیید قرار
نگرفته است ٬ولی میتوان گفت که به علت روابط کارلوس با جناح حداد از جبهه خلق آزادیبخشفلسطین
در بغداد احتماًال این مالقات صورت گرفته است.
تحلیل وقایع:
)طبقه بندی نشده( در تنها عملیات هواپیما ربایی که توسط سازمان ژوئـن سـیاه انـجام گـرفته٬
درخواستهای سیاسی اعالم نشد .تروریستها تنها خواستار آزادی دوستان خود شده بودند که با طوالنی
شدن مدت عملیاتی در تعداد آنها و در تعداد کشورهای محل زندانی آنها افزایش چشمگیر به وجود آمد.
هواپیماربایی و گروگانگیری که در سوریه انجام شد ٬در اصل کاریک تیم چهار نفره بوده است.تروریستها
معموًال با یک همکار خاص کار میکردهاند.
از سال  1976همه اقدامات سازمان ژوئن سیاه علیه میانهروهای عربی و فلسطینی انجام میگرفت.
فعالیتهای مهم:
نوامبر  (S/NOFORN/NOCONTRACT/WNIN) 1974ربودن یک هواپیمای شـرکت هـوایـی
خارجی انگلیس در راه دوبی به تونس ٬چهارتروریست مسلح به مسلسل سبک دستی و نارنجک و کلت
در حالی که لباس مکانیکها را به تن داشتند از نرده امنیتی فرودگاه بینالمللی دوبی گذشته سریعًا سوار
هواپیما شدند .در هنگام ورود به هواپیما دو نفر مجروح گردیدند .هواپیما با  47مسافر به طرف غرب
تریپولی لیبی به تونس رفت .در ابتدا هدف این هواپیماربایی مشخص
پرواز کرد و پس از سوخاتگیری در
ِ
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نبود .پس از فرود به وزیر کشور تونس اطالع داده شد که در ازاء آزادی هشت تروریستی که در رابطه با به
قتل رسانیدن سفیر آمریکا و معاون رئیس نمایندگی سودان در مارس  1973درمصر زندانی شده بودند و
نیز  5خرابکار دیگری که یک هواپیمای آمریکایی را در رم در دسامبر  1973به آتش کشیده بودند٬
ـگروگانها و خدمه هواپیما را آزاد خواهند ساخت .عالوه بر این تروریستها خواسته بودند که به آنها اجازه
داده شود که به هر جا که میخواهند پرواز کنند و نیزتهدید کردند که با گذشتن هر مدت زمان تعیین شده
ـگروگانها را تک تک خواهند کشت .دولت مصر از مذاـکره امتناع ورزید .صالح خلف یکی از رهبران
سازمان سپتامبر سیاه و فتح به تونس رفت تا به نمایندگی از طرف ساف باتروریستها سخن بگوید .وقتی
ـکه او تنها و بدون زندانیهای مورد تقاضا ظاهر شدتروریستها یکی از مسافرین آلمان غربی را کشته بدن او
را از هواپیما بیرون انداختند .در هنگام انتظار برای زندانیان رم ٬دوازده گروگان زن آزاد گـردیدند .و
تقاضای دیگری مبنی بر آزاد سازی دو تروریست دستگیر شده توسط هلند در رابطه با ربوده شـدن
هواپیمای انگلیسی در سال  1973ارائه گردید .در چهارمین روز حادثه هلندیها این تقاضا را برآورده
ساختند .هواپیما ربایان همه گروگانها را به جز سه تن خدمه هواپیما آزاد ساخته ٬اعالم کردند که اـگر دولت
تونس به آنها پناهندگی آزاد اعطا نکند هواپیما را منفجر خواهند ساخت ٬پس ازدریافت این اطمینان که به
ساف تحویل داده نخواهد شد هواپیما را ترک نمودند .دو هفته بعد ٬مقامات تونس اعالم کردند که چهار
هواپیما ربا به همراه هفت تن از همکاران آزاد شدهشان ٬آزاد شده ٬تونس را ترک گفتهاند.
سپتامبر ) - 1976طبقه بندی نشده( تصرف یک هتل مجلل در دمشق و گرفتن  90نفر به عنوان
ـگروگان .چهار تروریست مسلح به مسلسل دستی و نارنجک دستی خواستار آزادی  35زندانی )احتماًال
فلسطینی( از زندانهای سوریه شده و بیانیهای اعتراض آمیز در رابطه با عملیات نظامی سوریه در لبنان
منتشر نمودند .پس از ورود تروریستها به هتل حدود  200نفر از نیروهای ویژه ارتش سوریه هتل را
محاصره کردند ٬و به  50تن از آنان دستور حمله به هتل داده شد.درگیری حدود سه ساعت طول کشید ٬در
پایان یک توریست کشته و سه تن دیگر دستگیر گردیدند .و  4گروگان کشته و  34نفر مجروح گردیدند٬
چند تن از نیروهای سوری نیز مجروح شدند.
اـکتبر  1976ـ )طبقه بندی نشده( سفارتهای سوریه در رم و اسالم آباد را در یک روز مورد حمله قرار
دادند.
نوامبر  1976ـ )طبقه بندی نشده( حمله به هتل بینالمللی عمان
دسامبر  1976ـ )طبقه بندی نشده( سعی کردند وزیر امور خارجه سوریه ٬خدام را به قتل برسانند.
اـکتبر  1977ـ )طبقه بندی نشده( مسئولیت کشته شدن وزیر امور خارجه امارات متحده عربی را در
هنگام تالش خالی از موفقیت برای کشتن خدام به عهده گرفتند.
ژانویه  1978ـ )طبقه بندی نشده( نماینده ساف سعید حمامی در لندن را به قتل رسانیدند .یکی از
تروریستها که ظاهرًا با این دیپلمات فلسطینی قرار مالقات داشت ٬وی را به وسیله یک تفنگ سه بار
موردهدف قرار داد.
فوریه  1978ـ )طبقه بندی نشده( یوسف الصبایی دبیر کل سازمان وحدت خلق آفریقا و آسیا و ناشر
روزنامه االهرام و دوست سادات را در نیکوزیا به قتل رسانده ٬هواپیمایی را ربودند .دو تروریست وارد
محل برگزاری جلسه سازمان وحدت خلق آفریقا و آسیا در هتل شده یوسف الصبایی را به قتل رساندند .و
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پس از آن وارد جلسه شده  30نفر را که اـکثر آنها نمایندگان کنفرانس بودند به گروگان گرفتند .با ایجاد
پایگاهی در یکی از قهوه خانههای هتل اعالم کردند که در ازاء یک هواپیمای قبرسی و اجازه عبور از
ـکشور تعدادی از گروگانها را تحویل خواهند داد .هواپیما به همراه  11گروگان و یک خدمه داوطلب از
قبرس به پرواز درآمد ٬ولی لیبی ٬ـکویت  ٬سومالی٬اتیوپی ٬ویمن جنوبی به آن اجازه فرودندادند .وجیبوتی
تنها اجازه سوختگیری به هواپیما داد .هواپیما به فرودگاه الرناـکا قبرس بازگشت و در آنجا تروریستها با
مقامات بلندپایه قبرسی به مذاـکره پرداختند .ظاهرًا تروریستها قبول کردند که در ازا دریافت پاسپورت و
امان نامه ٬گروگانها را آزاد سازند .ولی در این موقع یک ضد حمله مصری که با مخالفت قبرسیها روبه رو
شد ٬آغازگردید .درپایان  15سربازمصری کشته و  16تن از آنان زخمی شدند ٬شش تن از اعضاءپلیس و
ـگارد ملی قبرس مجروح گردیدند ویک هواپیمای سی ـ  130مصری نیز نابود گشت.تروریستهاخود را به
دولت قبرس تسلیم کردند و هنوز هم در توقیف بسر میبرند.
اوت  1978ـ )طبقهبندی نشده( نماینده ساف در پاریس عزالدین خالق را به قتل رسانیدند .در این
واقعه دو تروریست وارد ساختمان اتحادیه عربی شده ٬با بیرون کشیدن سالحهای خود به افرادی که در
آنجا منتظر بودند دستور دادند که وارد یکی از اتاقهای آنجا بشوند .پس از آن وارد دفتر خالق شده بطرف
وی تیر اندازی کردند .بهنگام ترک آنجا ٬تروریستها نارنجکی به درون دفتر پرتاب کردند که سبب کشته
شدن معاون خالق و مجروح شدن دیگران گردید.
ـ )طبقهبندی نشده( حمله به دفاتر ساف در اسالمآباد ٬پـاـکسـتان ٬چـهار تـروریست مسـلح بـه
مسلسلهای سبک و نارنجک وارد دفتر ساف شده یک گرداننده رادیویی ٬دو دانشجوی فلسطینی و یک
پلیس محافظ پاـکستانی را به قتل رسانیدند .تروریستها موفق به فرار شدند.

ـکتاب چهل و چهارم
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مقدمه
پیروزی انقالب اسالمی در ایران ٬شرق و غرب را به حیرت افکند و آمریکا بیش از پیش به ضعف
دستگاههای جاسوسی خود که برای تنظیم سیاستهای خویش و جلوگیری از وقوع انقالبها ٬بدانها متکی
است پی برد .سازمان جاسوسی آمریکا ”سیا“ با همه پیچیدگی و وسعت امکانات و تجربیات چندین ساله
نتوانست تحلیل به موقع و درستی از چگونگی رشد انقالب اسالمی ٬تشکیالت آن ٬نحوه رهـبری و
چگونگی نفوذ آن در میان مردم ارائه دهد .اتحاد بینظیر امت و ایمان آنها به پیروزی در پرتو درایت و
هوشیاری حضرت امام مدظله ٬الگوی بیمانندی را برای پیریزی و پیشبرد یک انقالب اسالمی ٬بـه
جهانیان عرضه کرد .در کتابهای مختلف اسناد منتشره ٬به وضوح این معنی که آمریکا دچـار نـوعی
غافلگیری در مقابل حرکت انقالب اسالمی شده بود ٬دیده میشود.
پس از پیروزی انقالب اسالمی آمریکاییها تکانی خورده و به خود آمدند .ظاهرًا کلیه کانالهای رسمی
آنها شامل مقامات لشکری و کشوری رژیم طاغوت و دوستان قدیمی کارایی خود را از دست داده بودند.
دوستان دیگر امثال دار و دسته نهضت آزادی هم که دانسته یا ندانسته انواع و اقسام خبرها را طی مالقاتها
و برخوردهای رسمی و غیررسمی دراختیار آنها قرارمیدادند ٬نتوانسته بودند نیازهای جاسوسی آمریکا
را برآورده سازند.
دشمنی دیرین و افزایش یافته آنها با اسالم و انقالب اسالمی لزوم اتخاذ تدابیری برای مقابله با آن را
ایجاب مینمود و اتخاذ تدابیر و طرح نقشههای مدافعه ٬بیش از هر چیز نیاز به اطالعات اساسی و جامع
درباره کلیت انقالب داشت.
شناخت شکافهای اجتماعی ٬اقتصادی ٬سیاسی و ایدئولوژیک در درون صفوف انقالب ٬اولین قدم
اساسی هر جریان ضد انقالبی است و به همین دلیل سعی اولیه زخم خورده درجه اول انقالب بر آن بود تا
این شکافها و تنشها را شناسایی نماید .این موضوع فقط در مورد انقالب ما صادق نیست ٬بلکههر قیام
مردمی در سراسر گیتی با آن مواجه است وقدرتهایی که منافع آنها به واسطه این قیامها در معرض تهدید
قرار میگیرد ٬از انجام اقدامات فوقالذکر این اهداف را تعقیب مینمایند:
الف( شناسایی کامل چهرههای انقالب و سپس کسانی که به ظاهر در صف انقالب قرارداشته ٬اما طرز
فکری غیرانقالبی دارند.
ب( بهـکارگیری مجموع اطالعات کسب شده در تمام زمینهها برای طرح و نقشهها و توطئهها در جهت
انحراف مسیر انقالب در تالشی که به این منظور انجام میگیرد .قاعدتًا کسانی که همخوانی و هماهنگی
بیشتری با باورهای غرب دارند ٬امیدهای درجه یک محسوب شده ٬روی آنها سرمایهـگذاری زیادی
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میشود تا مصادر و مناصب اجرائی و کلیدی انقالب را به عهده گیرند.
ج( استفاده از اطالعات برای برخوردهای حاد و حذفی با انقالب که عمدتًا شامل براندازی ٬تهاجم
نظامی و ترور رهبران میشود.
د( هدف چهارم جاسوسی ٬مطلع ساختن متحدین سیاسی قدرتی است که منافع وی در معرض خطر
قرار گرفته است .اشتراـک منافع واهداف سیاسی ٬منجر به ایجاد اتحادهای کوتاه مدت و در بسیاری مواقع
بلند مدت ٬مابین کشورها و قدرتهای مختلف میشود .به تبع این اتحاد و تشکیل جبهه واحد بر علیه
انقالب است که نقشهها و توطئههای مشترک چیده شده و این طرحها و نقشهها میبایست تالی هماهنگیها
ووحدت نظرپیشین باشد به منظور کسب این اتفاق ٬دشمنان اخبار خویش را با یکدیگر در میان گذاشته و
دست به تبادل آنها میزنند .یکی از اسناد مندرج در این مجموعه بهترین مثالی است که موضوع فوق را
روشن میکند .این سند مربوط به گزارش یک جلسه توجیهی است که برای شخصی به نام ”زیوالون“
نماینده موساد )سازمان جاسوسی اسرائیل( برگزار میشود .همبستگی نزدیک و تنگاتنگ سیا و موساد و
اهداف مشترک آنها در جهت جاسوسی برای نابودی و به انحراف کشانیدن انقالب فلسطین باعث میشود
جاسوسی هر یک برداشته شده و بسان یک
ـکه مرزبندیهای ظاهری میان آمریکا و اسرائیل و آژانسهای
ِ
تشکیالت واحد ٬اجزای مختلف خویش را جهت اجرای یک برنامه هماهنگ نمایند.
یکی از مؤثرترین روشهای جاسوسی از درون یک تشکیالت ٬داشتن منابع خـبری در درون آن
میباشد .کشف و شناسایی و استخدام منابع یکی از مهمترین و مؤثرترین اقداماتی است که سیا در جهت
انجام آن ظریفترین و پیچیدهترین شیوهها را به کار میگیرد .شناسایی یک منبع بالقوه ٬معموًال توسط دیگر
جاسوسان و منابع انجام میشود و بعد ازتحقیقات الزم در مورد پیشینه فرد٬اقدامات الزم برای شکار وی
به مرحله اجرا درمیآید .عالئمی هستند که سیا روی آنها حساس بوده و با مشاهده آن در افراد مناسب٬
نسبت به آنها عالقهمند میشود .این عالئم خود نتیجه و نشانه وجودخصایص و ویژگیهایی در افراد مورد
بحث هستند ٬که همینها نیز از طرفی شخص را وامیدارند تااقدام به همکاری با کسانی بنماید که تا دیروز
آنها را دشمن و رقیب خود میپنداشت .عمده این عالئم به قرار زیر هستند:
 1ـ اشتراـکها در عقاید سیاسی ٬در بسیاری موارد دالیل اساسی و شاید مهمترین آنها برای پیوستن
افراد به سیا میباشند.اینها که به دلیل دلبستگی به مرام و مسلک سیاسی و طرز تفکر غرب بر آن باورند تا
در جهت پیاده کردن آن ارزشها در جامعه خویش قدم بردارند ٬به عنوان گامی در این راه تن به جاسوسی و
خبرچینی برای سیا میدهند .از میان افرادی که میشناسیم ٬امیر انتظام عضو و سخنگوی دولت موقت و
مقدم مراغهای از این دست افراد بودند که اطالعات خویش را بیدریغ در اختیار مأمورین سیامیگذاشتند.
 2ـ سرخوردگیهای ایدئولوژیک .افرادی که در طرز فکر سازمان و یا ایدئولوژی خویش اشکاالتی
مشاهده مینمایند و در صورتی که این اشکاالت به حدی برسد که پاسخی برای آن نیابند ٬جذب قطب
مخالف میشوند .تعداد زیادی از منابع سیا ٬کمونیستهای دو آتشهای بودهاند ٬که بعد از بریدن توسط سیا
جذب و استخدام شدهاند.
 3ـ احتیاجات مالی .کمبودهای مادی و گاهی زیادهطلبیها باعث میشود که فردی برای رفع این
مشکل خویش تن به جاسوسی بدهد .مأموران سیا در برخورد با اـکثر منابعشان ٬حتی آنان کمبود مالی
چندانی ندارند ٬سعی مینمایند تا با عادت دادن آنها به گرفتن هدیه و دستمزد ٬وابستگی مالی بین منبع و
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خودشان به وجود آورده و به این ترتیب ضریب اطمینان الزم را برای ادامه همکاری منبع به دست آورند.
هرچند موارد باال ٬تمامی شگردهای سازمانهای جاسوسی را در بر ندارند ٬اما زمینه مناسب را برای
معرفی کتاب فلسطین ) (3فراهم میسازند.
ـکتاب  44ـ فلسطین )(3
این کتاب مجموعه اسنادی است درارتباط با یکی از عملیات سیا برای جمع آوری خبر و اطالعات از
درون انقالب اسالمی .عامل اصلی این قضیه شخصی است که هویت اصلی وی ناشناخته مانده است .اما
در تشکیالت سیا به اسم رمز ”ام .جی .بارج  *“1/یا به اختصار ”ب  “1 /نامیده شده است .در مجموع٬
مطالب اسناد حاـکی از اطالعات زیر در مورد وی میباشند:
 1ـ عضویت در سازمان فتح .ب  1 /در تشکیالت فتح از اعضای بلندپایه بوده و شاید یکی از دالیلی
ـکه سیا به شکار نامبرده اقدام نموده است ٬همین مسئله باشد .تخصص وی در امور آموزش نـظامی
میباشد .در اسناد میبینیم:
”ب  1 /و ام  1 /قطعًا در مقامی هستند که از هر گونه آموزش نظامی فتح مطلع باشند“ .ام 1/نام
اختصاری جاسوس دیگری با اسم رمز ”ام .جی .ماریتر  “1 /بوده است که ارتباط وی با ب  1/را در
قسمتهای بعدی خواهید دید.
 2ـ تاریخ استخدام نامبرده مشخص نیست اما نوع گزارشها میرساند که وی باید یکی از منابع قدیمی
باشد .البته الزم به تذکر است که بخش عمده اسناد این کتاب به فعالیت این فرد در ایران اختصاص دارد و
مدارک و گزارشهای وی در غیر این زمینه به خاطر آنکه ارتباطی به ایستگاه سیا در تهران نداشته است و به
دلیل مرزبندی اطالعاتی ٬در ایستگاه تهران وجود ندارد.
 3ـ چگونگی آمدن بارج به ایران به این قرار است :بعد از پیروزی انقالب اسالمی ٬حمایتهای آشکار
جمهوری اسالمی از انقالب فلسطین ٬موجد همکاریهایی بین انقالب اسالمی و سـازمان آزادیـبخش
فلسطین گشت .به دلیل وجوب آموزش نظامی پاسداران انقالب اسالمی و دیگر نیروهای انقالب ٬هیئتی
از طرف سازمان آزادیبخش فلسطین جهت آموزش نظامی به ایران اعزام میشود و در چند نقطه بـه
آموزش پاسداران میپردازد .بارج یکی از اعضای بلندپایه این هیئت و احتماًال مسئول آن بوده است.
 4ـ در یکی از اسناد آمده است که بارج دارای تعصب ضدکمونیستی میباشد .این گرایش وی در
بعضی گزارشها قابل مشاهده میباشد .البته دراسناد ٬دالیل این تعصب واینکه چه عواملی باعث ایجاد این
روحیه در نامبرده شدهاند ٬وجود ندارد؛ ولی به هر حال میتوان حدس زد که این مطلب یکی از عوامل
مؤثر در غلتیدن وی به دامان سیا بوده است.
 5ـ حقوق بارج قبل از اول خرداد  ٬58معادل  2000لیره لبنانی بوده است .اما به دلیل مشکالت مالی
ـکه برای بارج پیش میآید ٬سیا حقوق او را به دو برابر یعنی  4000لیره لبنانی و معادل  100 /000ریال
افزایش میدهد ٬که البته مخارج دیگر وی برای انجام مأموریتهای محوله از طرف سیا پرداخت میشده
است.
 6ـ به لحاظ حساسیت فوقالعاده ارتباط بارج با سیا ٬بااینکه محل اصلی فعالیت وی در سال 58ایران
* ـ در اسناد سیا جاسوسان فلسطینی با کد ام .جی .مشخص میشوند .همچنان که جاسوسان ایرانی با کد اس .دی .مشخص میگردند.
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بوده است ٬ولی وظیفه ارتباط با بارج به ایستگاه سیا در تهران واـگذار نگردیده و ایستگاه بیروت از طریق
فرد دیگری ارتباط با بارج را حفظ مینموده است .رابط بارج با سیا جاسوس دیگری به نام ام .جی.
مارتیر 1 /بوده است .این شخص گزارشهای بارج را که با ادوات مخفینویسی و یا دیگرشیوهها نوشته
میشده است ٬از وی تحویل میگرفته و سپس طی مالقاتهای حضوری ٬به مقامات سیا مسترد مینموده
است.
 7ـ بارج به دلیل مأموریت مهم خویش و اینکه از اعضای مهم فتح بوده است با سفارت فلسطین در
تهران نیز ارتباط داشته است.
 8ـارتباطات کاری بارج باعث میشده است که وی با قسمتهای مختلف سپاه رفت و آمد داشته و در
همین رابطه اطالعات مورد نیاز سیا را نیز جمع آوری نماید.
نظری اجمالی بر مطالب اسنادمیتواند فهرست زیر را از عمده اطالعات مورد نیاز سیا برای ما فراهم آورد
ـکه به فراخور در مورد هر یک توضیح داده میشود:
الف ـ سپاه ٬سازماندهی آن ٬تعداد افراد ٬سالحها ٬نوع آموزش ٬افراد برجسته ٬خاستگاه اجتماعی و
جغرافیایی پاسداران .از آنجا که سپاه به مثابه خط مقدم جبهه انقالب اسالمی در رویارویی با ضد انقالب
قرار داشته و دارد ٬هر نیرویی که قصد تهاجم ٬ضربه زدن و یا هر مقابله دیگری را با انقالب اسالمی داشته
باشد ٬در اولین مرحله حتی هنگام طرح نقشه ٬سپاه را چون خاـکریزی استوار در مقابل خودمییابد و برای
ـگذراز این خاـکریز٬چارهای نمیبیند جز آنکه اطالعات اساسی در مورداین ساختار را به دست آورد ٬سیا
به عنوان فعالترین جبهه اطالعاتی ضد انقالب خارجی هر چه سریعتر میخواست درباره این نهاد تازه
تأسیس آـگاهیهای الزم را کسب نماید.
از این رو فرصت را غنیمت شمرده و از رابطه بارج با سپاه بهرهبرداری مینماید .البته اـگر بتوان بر
اطالعات مبادله شده و موجود در این اسناد استناد نمود ٬باید گفت که کند ذهنی بارج ٬ناآشنایی وی با
فرهنگ و روحیات انقالبیون مسلمان و عدم هدایت صحیح وی توسط سیا ٬باعث شده که سیا آنچنان که
روی این جاسوس خویش در این مورد حساب باز نموده بود ٬نتواند کامیاب شود.
ب ـسیستم قدرت و حاـکمیت در ایران٬اختالفات میان دولت موقت و رهبری انقالب ٬نظر روحانیون
بزرگ نسبت به امام .ساخت نوبنیاد جمهوری اسالمی و رهبریهای بینظیر امام که باعث تثبیت آن گشت٬
به همراه آنچه که از سرعت انقالب و پویندگی عجیب آن در دنیا منتشر شد همواره یکی از مایههای بروز
شگفتی برای کسانی بوده است که قصد تحلیل این انقالب را داشتهاند .این عوامل از یک سو و از سوی
دیگر اتحاد و یگانگی شگرفی که امت ما در عرصههای مبارزه برای پیروزی انقالب به نمایش گذاشتند٬
طراحان براندازی انقالبها را در مورد طرحهای استاندارد و قدیمیشان به تجدید نظر واداشت .به همین
خاطر است که تحلیلگران سیا برای سردرآوردن از این کالف سردرگم خود دست به دامان بارج میشوند
تا وی به سبب نزدیکی که با محافل انقالبی دارد بتواند دستمایههای الزم را برای آنان تهیه نماید .در همین
رابطهموضوعاتی که در این بند ذـکر شد جزء شرح وظایف اصلی وی قرار میگیرد .اما دقت در مطالب
مطروحه مؤید این مطلب است که عدم برخورد پویا با رخدادها و تأثیر زیاده از حد دید شخصی بارج٬
باعث شده است که سیا در این مورد نیز چندان طرفی نبندد.
ج ـ گزارش عمومی از اوضاع ایران و انقالب ٬مسائل خوزستان ٬اوضاع ـکردستان.
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اـگر از مسئله خوزستان که بارج به لحاظ ارتباط با دفتر ساف در آنجا ٬به گمان سیامیتوانسته است مثمر
ثمر واقع شود ٬صرفنظر نماییم ٬موارد دیگر این بند جزء دستور کار عادی ب  1 /قرار میگیرد .زیرا هر
فرد مرتبط با سیا قاعدتًا موظف است برداشتهای خود را از محیط فعالیت و آنچه در حول و حوش وی
میگذرد ٬گزارش نماید .گزارشهایی که دراین باره وجوددارد با توجه به برداشتهای شخصی بارج از وقایع
و رویدادها تنظیم گشتهاند و اشکاالت زیادی در آنها وجود دارد.
تنها موردی را که میتوان استثنا کرد تحلیلی از فعالیتهای حزب توده است که شاید با توجه به دقت بارج
در این مورد که ناشی از تعصب ضدکمونیستی وی بوده است ٬بتوان ارزیابی دیگری برای آن ارائه داد.
نگاهی کلی به مسئله:
همانگونه که ذـکر شد موضوع کلی کتاب ”ماجرای جاسوسی یک عضو سازمان آزادیبخش فلسطین٬
شاخه الفتح ٬برای سازمان جاسوسی آمریکا است .دقت پیرامون این موضوع به همراه یادآوری شرح
فعالیتهای بارج و مرتبه وی در ساف ذهن را به کند و کاو پیرامون علت اصلی قضیه وامیدارد .چرا فردی
در شعار و حرف مبارزه با صهیونیزم و حامی آن آمریکا را میپروراند ٬ولی در عمل جاسوسی مستقیم
برای آمریکا و غیرمستقیم برای صهیونیزم را پیشه خود قرار میدهد؟ تفاوت حرف تا عمل در کجاست؟
مگر صهیونیزم دشمن اصلی ملت فلسطین و غاصب سرزمینهای آنها نیست؟
اـگر بخواهیم عالوه بر دالیلی که در ابتدای این مقدمه صحبت آن رفت ٬کنکاش بیشتری پیرامون
موضوع داشته باشیم ٬محور عمده بحث ما ”عملزدگی یک فرد در جریان فعالیتهای بیهدفش“ خواهد
بود .در مقدمه کتاب شماره  42فلسطین ) (1ـ و در اسناد آن کتاب عملکرد ساف و طرز فکر حاـکم بر
رهبریت آن مشاهده شد .سیاستزدگی ٬وابستگی ٬بیهدفی و تالشهای عبث افراد و گروههای سازشکار
حاـکم بر رهبری ساف دیده شد که به جای در پیش گرفتن مبارزه مستقیم و رویارو با دشمنان مردم
فلسطین به بند و بستهای سیاسی دل خوش کرده و دنبالهروی از سیاستهای دول مرتجع عرب را در پیش
ـگرفتهاند.
واقعیت آن است که تا روندهای سیاسی گروههای فلسطینی اینگونه است ٬ملت فلسطین باید مطمئن
باشد که اینها بزرگترین ضربه را بر انقالب رهاییبخش قدس وارد خواهند ساخت .رخنه سیا و عناصری
چون بارج در ردههای باالی تصمیمگیری این گروهها نتیجه نهایی فقدان ایمان اسالمی در آنهاست.
اـگر بازنگری و تجدید نظری اساسی از جانب مسلمانان انقالبی فلسطین در مورد گروههای بناحق
حاـکم بر سرنوشت آنها صورت نگیرد و اـگراقدامی در جهت تصفیه و پاالیش اساسی این گروهها صورت
نگیرد ٬ملت فلسطین باید مطمئن باشد که این گروهها النههای امنی برای فعالیت و توطئه عناصر نابابی
همچون بارج و ماریتر باقی خواهند ماند.
در چند سال اخیر ادامه فعالیتهای این گونه عناصر تأثیرات بسیار نامطلوبی را بر انقالب فلسطین به
جای گذاشته است .موارد زیر نشانههای بارز و آشکار به سازش کشانیده شدن این انقالب است:
ـ کنار نهادن تدریجی مبارزه مسلحانه و تن دادن هر چه بیشتر به بازیهای سیاسی
ـ عدم برخورد قاطع با توطئه ـکمپ دیوید و منحصر کردن برخورد به سخن پراـکنیهای سیاسی
ـ پذیرفتن طرح فهد به مثابه قبول تلویحی توطئه ـکمپ دیوید
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ـ مذاـکرات نزدیک با عمال مستقیم آمریکا نظیر ملک حسین در مورد تشکیل کنفدراسیون مشترک
اردنی ـ فلسطینی
ـ ترک بیروت و واـگذاری آن به صهیونیستها
ـ روابط بسیار نزدیک با حاـکمیت مصر ٬امضاء کننده قرارداد ـکمپ دیوید و واسـطهـگـری بـرای
بازگرداندن مصر به جرگه کشورهای اسالمی
ـ ضدیت با کشورهای مترقی عضو جبهه پایداری
یقینًا ملت فلسطین از نگرش به افق تیره و تاری که این تالشها برایش تصویر کرده است بسـیار
دلنگران است .ولی بیشک وعده نصر خداوند تبارک و تعالی تحقق خواهد یافت و فرزندان دالور
وقهرمانان گمنام این ملت راه واقعی خویش را که به تعبیر امام عزیزمان ”استفاده از مسلسلهای متکی بر
ایمان“ است ٬خواهند یافت.
به امید آن روز و به امید پیروزی نهائی اسالم
دانشجویان مسلمان پیرو خط امام
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سند شماره )(1
سری ـ  21اردیبهشت  58اعضا ـ  11مه 79
به رئیس رونوشت برای تهران
از بیروت 53896
هشدار :شامل منابع و شیوههای اطالعاتی است .ام .جی .بارج ـ ام .جی .ماریتر
عطف به :الف :بیروت  ٬53820ب :تهران 53008
 1ـ شب 20اردیبهشت در مالقات مختصری که در اتومبیل با ام .جی .ماریتر 1 /داشتیم مطابق نظر
پاراـگراف  1ب تلگرام مرجع ب از او خواستیم که درباره قوای پاسداران انقالب )ـگارد جمهوری( توضیح
دهد.
 2ـ ام .جی .ماریتر  1 /با مطابقت اظهاراتش بر مکالماتی که با ام .جی .بارج  1/داشته بشرح ذیل
درباره اوضاع توضیح داد:
الف :رقم  5000نفر داده شده در تلگرام مرجع ب به عنوان قوای پیشبینی شده گارد جمهوری اشتباه
بود .قوای پیشبینی شده )پس از تکمیل آموزش پرسنل که دو تا سه سال طول میکشد(  50/000نفر
است .از این تعداد  10/000نفر حقوق کامل خواهند گرفت و بهطور دائم حفظ خواهند شد.
ام .جی .بارج  1/سعی خواهد کرد در بازگشت به ایران مکانها و قوای پیشبینی شده را مشخص کند.
 40/000نفر باقیمانده ٬در حکم نوعی نیروی ذخیره خواهند بود .ام .جی .ماریتر  1 /آن را ”میلیشیایی“
دانست که فقط هنگام کفایت نکردن تعداد نیروی دائم در اجرای مأموریت خود ٬فراخوانده میشوند.
ب :مأموریت گارد جمهوری ٬امنیت داخلی در شهرهای بزرگ ایران میباشد) .اسم شهرها را نداریم(
نظر خمینی این است که آنها عمدتًا علیه ”ـکمونیستها“ و میلیشیای چپ تحتالحمایه کمونیستها بکار
ـگرفته شوند .اما این حرف شایدانعکاس دهنده قدری از تعصب ضد کمونیستی ام .جی .بارج  1/باشد.
قطعًا آنها برای مبارزه با کمونیستها و چپیها و به گفته ام.جی .ماریتر  1 /همچنین سایر اقلیتها به کار گرفته
خواهند شد .قراراست که گارد جمهوری فقط در شهرها مورد استفاده قرار گیرد و به مشکالت برون
شهری کار نداشته باشد.
ج :گاردهای جمهوری آموزش سالحهای .....را نخواهند دید و آنها را دریافت هم نخواهند کرد .آنها
خمپاره خواهند داشت اما فقط تا  82میلیمتری ...سالحهای ضد تانک ) PGRاحتماًال آر.پی .جی ـ
مترجم( خواهد بود .آنها  12/7میلیمتری خواهندداشت .آموزش آنها درباره این سالحها ٬به عالوه جنگ
خیابانی میباشد) .بعدًا بیشتر درباره آموزش آنها گفته خواهد شد(.
 3ـ ام .جی .ماریتر 1/همچنین گفت که خمینی نه تنها بر گارد جمهوری بلکه بر نیروی هوایی هم
احاطه مستقیم دارد .نیروی زمینی تحت کنترل دولت است.
 4ـ خواستههای تلگرام مرجع ب ٬به عالوه آنچه در تلگرام رئیس  435188آمده ٬به ام .جی .ماریتر /
 1داده شد تا به ام .جی .بارج  1 /برساند .ما آنها را به عربی ترجمه کرده بودیم.
 5ـ پرونده 946977 :ـ  921451 ٬201ـ  .201تا تاریخ 21اردیبهشت  78در بایگانی ضبط شود.
تمامًا سری
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سند شماره )(2

سری  1خرداد  58اعضا ـ  22مه 79
به :رئیس تهران
از :بیروت 53948
هشدار :شامل منابع و شیوههای اطالعاتی است .اطالعاتی آر .آر .جوس ـ ام .جی .بارج
عطف به :الف :رئیس  53861ب :تهران 53008
 1ـ در آخرین مالقات با ام .جی .بارج )1 /ب  (1 /ما خواستههای اطالعاتی مـطرح شـده در
تلگرامهای مرجع را ....او جدیت خواهد کرد درباره خواستههایی کـه نـتوانست جـواب دهـد ٬خـبر
جمعآوری کند.
 2ـ مکانهای آموزش ساف در کجاواقع شدهاند؟ تیم آموزش ساف در حال حاضر در”اردوگاه ارتش
عباس آباد“ آموزش میدهد .معذالک ٬این مکان ....است و ب  1 /پیشبینی میکند که مکان اصلی
آموزش باالخره به یک محل که هنوز مشخص نشده ٬انتقال یابد.
 3ـ وظیفه دفتر ساف در اهوازـ خوزستان ـچیست؟ ب  1/وظیفه دقیق این دفتر را نمیداند وی عالوه
بر آن نمیداند که این دفتر در آنجا مشغول چه فعالیتهای خاصی است یا چه تعداد فلسطینی به آنجا
فرستاده شدهاند .ب  1 /فقط توانست توضیح کلی درباره فعالیتهای فلسطینیها در خوزستان بدهد یعنی
ـگفت که آنها ”نقش خوبی“ راایفا میکنند .ب 1/گفت که بطور کلی کوششهای فلسطینیها در خوزستان در
این جهت بوده که به عنوان میانجی بین مردم از یک طرف وخمینی ودولت ازطرف دیگر عمل کنند.مقصد
ـکوششهای فلسطینیها بازداشتن اوضاع خوزستان از رسیدن به ”حالت انفجار“ بود .ب 1 /شک داشت که
در خوزستان کوششی برای جلب طرفداران ایرانی جهت مبارزه در فلسطین صورت بگیرد .به هر صورت
ب 1/از هیچ موردی ازاین قبیل خبرنداشت .معذالک به گفته ب1/تعداد )ـکثیری(ازایرانیان به دفتر ساف
در تهران روی آورده و داوطلب رفتن به فلسطین جهت مبارزه شدهاند.
این افراد همگی ثبت نام شدهاند اما در حال حاضر طرحی برای اعزام آنها به فلسطین وجود ندارد .با
وجود این ٬ساف طرح اضطراری برای استفاده از آنها را تهیه میبیند .ب 1/تکرار کرد که از طرف ساف
هیچ کوشش فعاالنهای در ایران جهت استخدام مبارز وجود ندارد بنحوی که وی از آن مطلع باشد.خمینی
پیشنهاد حمایتهای دیگری )بیش از این مشخص نشد( به فلسطینیها داده ٬اما عرفات نپذیرفته است .ب1/
اطالع جزئی در این خصوص ندارد .ولی گفت که هانیالحسن فعاالنه تالش کرده بود که روی خمینی
اعمال نفوذ کرده تا مناسبات دیپلماتیک با مصر را قطع کند.
 4ـ ب 1/نتوانست آن طور که باید و شاید درباره انتصاب یزدی به سمت وزارت خارجه اظهار نظر
ـکند .بااین حال ب 1/گفت که یزدی با بازرگان ٬که دوست خوب نخست وزیر بختیار بوده ٬نزدیکی دارد و
هیچ یک از اینها نزد پاسداران محبوبیت ندارند.
 5ـ ب 1/گفت که به عقیده چهرههای دولتی  /مذهبی ٬ترور کنندگان مطهری یا اعضای سابق ساواـک
یا کمونیستها بودهاند .ب 1/خبر قابل اتکائی درباره هویت ایشان نداشت .وی گفت که دولت  /خمینی در
نظر دارند در مورد این گروهها ”اقدام تنبیهی“ )بیش از این مشخص نشد( پیش گیرند.
 6ـ ب 1/میگوید که بین خمینی و بازرگان اختالفهای جدی وجود دارد ٬اما وی )ب (1/از دامنه این
اختالفها خبر ندارد .به هر حال یکی از اختالفهای اصلی بر سر حضور ٬استفاده و نفوذ پاسداران انقالب و
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ـکمیتههای انقالب بود .بازرگان میخواست اینها را کنار بگذارد چون دولت عمًال فاقد قدرت بود .خمینی
در این مورد تسلیم بازرگان نمیشد همچنین ب  1 /گفت که بازرگان میخواهد نفوذ ساف در بـین
پاسداران انقالب و بر خمینی را تقلیل دهد.
بازرگان همچنین میخواهد که به ارتش وظیفه مهمتری بدهد .ب 1/میگوید در حالی که بازرگان یک
حامی پر حرارت ساف نمیباشد ٬ولی مخالف با آن هم نیست.
 7ـ بگفته ب 1/خمینی به نظر میرسد که در سالمتی بسیار خوبی به سر میبرد .او ظاهرًا .....و قوی
میباشد .ب 1/معتقد است که خمینی ”مدت مدیدی“ عمر خواهد کرد .برنامه غذایی خمینی عمدتًا شامل
شیر و گندم و کمی از چیزهای دیگر است .او خیلی کم گوشت میخورد.
 8ـ ب 1/اطالعی درباره جنبشهای خودمختاری و اقلیتها نداشت .ب 1/اظهار داشت که سیاست
فعلی ساف مبنی بر جانبداری از خمینی و نه پشتیبانی از اقلیتهاست.
 9ـ پاسداران انقالب اینک در اردوی عباس آباد آموزش میبینند .در دانشکده جنگ نیز تعدادی
آموزش داده میشوند .طرحی جهت احداث یک ناحیه آموزشی برای مشهد در دست تهیه است و عاقبت
در سرتاسر ایران مکانهای آموزشی برقرار خواهند شد.
 10ـ هیچ یک از اعضای تیم آموزش ساف در محوطه حوزه خلیج )محل سابق مستشاری ـ م( بسر
نمیبرند و ب 1/چنین خبری نشنیده است .در رابطه با تأسیساتی که وی دیده است )عباس آباد( ب1/
اظهار میدارد که تمامی دفاتر را )به زور( گشودهاند .بعصی از صندوقها هم گشوده شدهاند ٬اما اـکثر آنها
دست نخورده ماندهاند .اقدام صورت گرفته برای گشودن آنها غالبًا با تیراندازی به قفل رمزی بوده است.
ب 1/سعی خواهد کرد در این مورد بیشتر اطالع حاصل کند.
 11ـ تیم آموزش ساف در حال حاضر در سه محل جای داده شده؛ یک گروه درمنطقه تجریش به سر
میبرد ٬گروه دیگری در منطقه شمیران و ویالیی که ستاد این هیئت قرار دارد و ب 1/هم در آن زندگی
میکند ٬در خیابان فرشته در اول خیابان جردن واقع شده است.
 12ـ ب 1/گفت که ساف به عنوان...نفوذ کلمهای در مورد مأموریت دادن به کارشناسانفلسطینی
برای کار در حوزههای نفتی ندارد ٬اما ساف برای کسب چنین نفوذی تالش میکند .آنها پیشبینی میکنند
ـکه خمینی تقریبًا در آینده نوعی اختیارات در این مورد بدهد.
 13ـ ما جزئیات مربوط به آموزش و تشکیالت پاسداران انقالب را در تلگرام جداـگانهای عنوان
میکنیم.
تمامًا سری
 14ـ پرونده 945977 .ـ  201تا تاریخ  30اردیبهشت  78در بایگانی ضبط شود.
سند شماره )(3

سری  1خرداد  58اعضا ـ  22مه 79
از :رئیس 443665
هشدار :شامل منابع و شیوههای اطالعاتی است .آ .آر .جوس ـ ام .جی .بارج
عطف به :بیروت 53949
 1ـ پیشنهاد میشود که به ترتیب زیر ام.جی .بارج  1 /را در مضیقه مالی که دارد کمک کنیم:
الف :حقوق وی را در مدت زمانی که در ایران است دو برابر کنیم و به  4/000لیره لبنانی ٬تکرار
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میشود  4000لیره لبنانی برسانیم) .از زمان اولین ورود وی به ایران محاسبه شود(
ب 30/000 :ریالی را )معادل) /....؟( دالر آمریکا( که بـاید از حـقوق مـاهانه او جـبران شـود
پیشپرداخت کنیم.
ج :به او بگوییم که از حقوق افزایش یافته خود ٬ضمن اقامت در تهران با نرخ  2000لیره لبنانی تکرار
میشود  2000لیره لبنانی در ماه پیش حقوق خود را بازپرداخت کند .اـگر به طور  PCSقبل از پیش
پرداخت از تهران مراجعت میکند ٬شرایط بازپرداخت موازنه پیش حقوق از حقوق عادی ماهانه 2000
لیره لبنانی را مورد مذاـکره قرار دهیم.
 2ـ اـگر موارد فوق برای قرارگاه و ام .جی .بارج  1 /قابل قبول باشد ٬یادداشت تعهد شفاهی وی را
تصحیح میکنیم ٬تا مطالب فوق در آن منعکس شوند .لطفًا اطالع دهید.
 3ـ پرونده 946977 :ـ  201تا تاریخ  1خرداد  78در بایگانی ضبط شود.
تمامًا سری
سری

سند شماره )(4

سری  2خرداد  58اعضا ـ  23مه 79
به :رئیس رونوشت برای تهران
از :بیروت 53953
هشدار :شامل منابع و شیوههای اطالعاتی است .اطالعاتی .ام.جی .بارج
عطف به :رئیس 435188
 1ـجوابهای ام.جی .بارج )1/ب  (1 /به خواستهای اطالعاتی طرح شده در پاراـگراف 2تلگرام مرجع
در رابطه با فعالیتهای حامیان خمینی در لبنان در زیر عنوان شده است.
آـگاهی ب 1 /درباره این موضوع نسبتًا کم و محدود است.
 2ـ ب 1/اظهار میدارد که ”جنبش العذار ...قه“ یک جنبش اسالمی متشکل از پیروان فارسی زبان
خمینی است .او نتوانست در مورد ارتباط این جنبش با ”امل“ یا تشریح جزئیات حمایتی که از خمینی به
عمل میآورد ٬اطالعی دهد.
 3ـ ب 1 /جز آنکه گفت حسن الحسینی رابطه ”خوبی“ با خمینی دارد ٬نتوانست توضیح بیشتری
بدهد.
 4ـ ب 1 /میگوید که خمینی و شورای انقالب قصد دارند انقالب خود را به تمام کشورهای مسلمان
صادر کنند.
ب 1/از خمینی شنیده که درباره این موضع صحبت کرده و خمینی از صدور انقالب ٬نه تنها به لبنان
بلکه به عراق ٬هند پاـکستان ٬آفریقا )به طور کلی( و ”حتی به فیلیپین“ حرف زده است .ب 1/نمیداند
شناخت خمینی از اوضاع لبنان چگونه است و همین طور از نقشی که خمینی برای شیعیان لبنان در نظر
دارد بیاطالع است.
 5ـ ب 1/گفت که بین فتح و ”امل“ هماهنگی یا همکاری نظامی کمی وجود دارد .روابط سیاسی بین
این دو البته ٬کمی قویتر از روابط نظامی است .ب 1/نتوانست درباره قدرت ”امل“ تخمینی بزند ٬اما
میداند که پس از ناپدید شدن موسی صدر این قدرت کاهش چشمگیری یافته است.
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 6ـ ب 1/فکر میکند که شیعیان ایران به طور مستمر به لبنان میروند تا اوضاع را بررسی کنند .اما در
مورد صحت این مطلب اطالع قطعی ندارد.
 7ـ به گفته ب 1/خمینی هیچ نماینده ....رسمی در لبنان ندارد .معذالک ٬شیعیان لبنان )ب 1/هویت
آنها را نمیدانست( درباره اوضاع لبنان به خمینی گزارش میدهند .این شیعیان از امل و هم از غیر آن
میباشند.
 8ـ موضع خمینی در قبال سوریه چندان موافق نیست ٬زیرا وی علویان را مرتد به حساب میآورد.
ب 1/میگویند هانیالحسن به وی گفته که مقصود مسافرت احمد اسکندر احمد به تهران در اواسـط
آوریل٬اقدام به بهبود بخشیدن به مناسبات بین سوریه و خمینی بوده است) .حسن برای خوشامدگویی به
احمد به فرودگاه رفته بود (.ب 1/نتوانست درباره نتیجه این مسافرت اظهار نظر کند.
 9ـ ب 1/همچنین گفت که خمینی از عراق خشنود نیست .این ناخشنودی مبتنی بر همکاری عراق با
شاه در چند سال گذشته میباشد .خمینی معتقد است که شیعیان عراق تحت تهدید رژیم عراق قرار دارند.
 10ـ ما همچنان ب 1/را وادار خواهیم کرد سعی کند تا به خواستهای اطالعاتی طرح شده در تلگرام
مرجع با تفصیل بیشتری پاسخ دهد.
 11ـ پرونده 946977 :ـ  201تا تاریخ  2خرداد  78در بایگانی ضبط شود.
تمامًا سری
سری

سند شماره )(5

سری  3خرداد  58اعضا ـ  24مه 79
به رئیس رونوشت برای تهران
از :بیروت 53957
هشدار .شامل منابع و شیوههای اطالعاتی است .آ .آر .جوس ام .جی .بارج
عطف به :الف :رئیس  ٬443665ب :بیروت 53949
 1ـاز پاسخ سریعی که داده شد وپیشنهاد ستاد درباره مسائل مالی ام .جی .بارج) 1/ب(1/متشکریم.
لطفًا تعهدنامه ب 1/را تصحیح کنید تا پیشنهاد تلگرام مرجع الف که به نظر قرارگاه و ب 1/قابل قبولترین
پیشنهاد است ٬در آن انعکاس یابد.
 2ـ در  3خرداد ب 1/گفت که از او خواسته شده است ظرف ده تا بیست روز به تهران باز گردد .قرار
بوده مالقات بعدی ما در  21خرداد صورت پذیرد و در صورتی که ب 1/پیش از آن تاریخ عزیمت کند٬
وی از طرح تماس تلفنی استفاده خواهد کرد .او سعی خواهد کرد سه یا چهار روز پیش از عزیمت تماس
بگیرد.
 3ـ پرونده 946977 :ـ  .201تا تاریخ  3خرداد  78در بایگانی ضبط شود.
تمامًا سری
سری
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سند شماره )(6

سری ـ  7مرداد  58اعضا ـ  29ژوئیه 79
به بیروت :رونوشت برای رئیس
از :تهران 53784
هشدار :شامل منابع و شیوههای اطالعاتی است .ام .جی .بارج
عطف به :بیروت 54314
1ـ امکان دارد بعضی از سؤاالت ذیل پیش از ورود رئیس فعلی قرارگاه تهران جواب داده شده باشند.
در این صورت ممنون میشویم که ستاد مرکزی مکاتبات مربوطه را دوباره ارسـال کـند ٬از بـیروت
درخواست میشود احتیاجات اطالعاتی را که تاـکنون جواب داده نشدهاند و مناسب میدانید بفرستد.
الف( ام .جی .بارج  1 /با چه کسی در دولت موقت و یا قم سرو کار دارد؟ اـگر با هردو ٬کدام یک
تصمیمات سیاسی تعیینکننده را اتخاذ میکند؟ با توجه به روابط ب 1/با مقامات مختلف ایرانی ٬تلقی او
این است که نفوذ کلمه دولت موقت در رابطه با خمینی افزایش مییابد یا کاهش؟ در رابطه با کل شورای
انقالب )توجه داشته باشید که چند تن از اعضای شورای انقالب به مقامات پایینتر از کابینه منصوب
شدهاند(؟ در رابطه با پاسداران و کمیتههای اسالمی استان و محل؟
ب( برنامه آموزش برای پاسداران چیست؟ چقدر موفقیت داشته است؟ تعداد پاسداران چقدر است و
قوای انسانی و تسلیحاتی پیشبینی شده چقدر است؟ خاستگاه اجتماعی و جغرافیایی آنها کجاست و آیا
چهرههای برجسته در سطح رهبری به عنوان واسطه بین....و خمینی وجود دارند؟ چه کسانی هستند؟
ج( مناسبات بین گروه ب ٬1/پاسداران ٬ارتش ٬پلیس و ژاندارمری چگونه هستند؟ )تا حدی در
پاراـگراف  2ب تلگرام مرجع جواب داده شده(
د( انضباط بین پاسداران چگونه است و موضع پاسداران در رابطه با اعزام نیرو علیه مخالفان قومی در
ـکردستان و خوزستان چیست؟
ه( :هویتها و تکلیفهای تمامی پرسنل ساف که ب 1/اطالع دارد در ایران کار میکنند ٬چیست؟
و( عراقیها در خوزستان و ـکردستان چه میکنند؟
 2ـ بدون پرونده .تا تاریخ  6مرداد  78در بایگانی ضبط شود.
تمامًا سری
سری

سند شماره )(7
سری  20مرداد  58ـ  11اوت  79تلگرام غیر فوری
از :واشنگتن  493393به :تلآویو رونوشت برای عمان ٬بیروت ٬قاره ٬دمشق ٬بیتالمقدس ٬تهران
موضوع :هشدار :شامل منابع و شیوههای اطالعاتی است .جلسه توجیهی درباره خاورمیانه
 1ـ جلسه توجیهی درباره خاورمیانه به تاریخ  9اوت  1979برای زیو الون نماینده موساد برگزار شد.
از دستورالعمل ارتباط وای .کی2 /آ 79 /836 /به عنوان مبنای این توجیه استفاده گردید.
 2ـ پیش از مالقات ٬رئیس بخش خاور نزدیک  /اسرائیل به الون توضیح داد که ما میخواهیم بحث
قسمت مربوط به مصر وقطعنامه  242سازمان ملل را حذف کنیم ٬چون این یک امر سیاسی حساسی است
ـکه مقامات دیگر آن را در دست دارند و شایسته نخواهد بود که ما اظهار نظر کنیم.
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اخوانالمسلمین
 3ـ درجواب به یک سؤال درباره وجوداخوانالمسلمین در ترکیه که از جلسه قبل مانده بود ٬تحلیلگر
مرکز سنجش خارجی کشور گفت که از هیچ راهی نمیتوان حضور آنها را تأیید کرد .باید تـوانـایی
اخوانالمسلمین برای حضور در آنجا را با توجه به خود دولت و جمعیت علوی بومی در ترکیه مورد مطالعه
قرار داد .از عوامل موجود در آنجا یکی وجود سنیهاست که از لحاظ دینی محافظهـکارند و دوست دارند
اخوانالمسلمین حضور داشته باشد .به هر حال دولت فعلی دولتی بسیار متزلزل است که برای تأمین
پشتیبانی خود به علویان که عقایدشان با عقاید عموم متفاوت است و جهتگیری شیعی دارند ٬اتکا دارد.
اـگر قرار باشد دولت فعلی ترکیه به اخوانالمسلمین پناه بدهد یا به این مطلب اشاره کند ٬پشتیبانی صمیمی
ـگروه علوی را ازدست خواهدداد .علت اینکه علویان این قدر حساسیت دارند این است که وضع حکومت
نظامی جاری عمًال بر اثر برخوردهای بین افراطیون سنی دست راستی و علویان در مشرق ترکیه به وجود
آمد .اـگر دولت فعلی ترکیه سقوط کند و یک دولتمحافظهـکارتر بر سر کار آیـد ٬احـتمال تأسـیس
اخوانالمسلمین به اندازه سابق ضعیف خواهد بود ٬زیرا ارتش یک نیروی بسیار غیر دینی است و پشت
پرده اعتراضاتی خواهد کرد.
 4ـ بگفته تحلیلگر مرکز ٬رئیس جمهور سوریه ٬حافظ اسد ٬احساس نموده که برخوردهای واقع در
ترکیه به تشنجات سنی علوی در سوریه دامن زدهاند .علویان ترکیه و علویه )سوریه( بزرگترین عنصر غیر
سنی را تشکیل میدهند .این امر بسیار مشهود است و اسد از آن غافل نیست .سوریه و ترکیه هر دو دارای
اـکثریت سنی هستند .تحلیلگر مرکز گفت هر گونه پناهگاه غیر رسمی که ممکن است اخوانالمسلمین در
ترکیه پیدا کنند ٬در ناحیه استانهای جنوبی که بالواسطه با سوریه مجاورت
دارند ٬واقع خواهد بود .قاچاقچیان این ناحیه احتماًال خود را نه ترک و نه سوری محسوب میدارند و
احتمال داده میشود ٬آنها گروهی باشند که به اخوانالمسلمین پناه دهند.
سازمان آزادیبخش فلسطین
 5ـ در رابطه با سؤال نماینده ٬درباره دست داشتن سازمان آزادیبخش در مطرح شدن اقدامات و
نظریاتی که در مذاـکرات گنجانده شوند ٬تحلیلگر گفت که ما دخالت فعلی سازمان آزادیبخش را در حوزه
وسیعتری میبینیم .ما احساس میکنیم که ابتکارات سیاسی در سازمان ملل و در اروپای غربی عمدتًا
توسط عرفات که مشورت بسیار اندک با سایر رهبران سازمان آزادیبخش داشته ٬صورت گفته است .یکی
از مقاصد عرفات این است که در جریانات صلح حداـکثر راه حلهای ممکن را پیش رو داشته باشد .اـگر چه
ابتکار سیاسی در سازمان ملل مقبولیت یافته و قطعنامه به تصویب رسیدهاست ٬ولی ممکن است که هیچ
حرکت بالفاصلهای جهت مشارکت در جریانات صلح مشاهده نکنیم.
محتمل است که مسائل دیگر ٬اول حل و فصل شوند.ممکن است نظرگاههای عرفات با آنچه که سایر
رهبران سازمان آزادیبخش منظور دارند فرق داشته باشد ٬اما پیش از آنکه بتوانیم از نظرگاههای سایر
مقامات سازمان آزادیبخش اطالع حاصل کنیم باید صبر نماییم تا قطعنامه عمًال به تصویب برسد.
6ـ در  11اوت شورای مرکزی سازمان آزادیبخشاجالس خواهد داشت .به گفته تحلیلگر ٬عرفات
واقف است به اینکه پیشنهاد مشارکت سازمان آزادیبخش در گفتگوهای خودمختاری موجب شکاف در
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سازمان خواهد شد .ما فکر نمیکنیم که این امر اتفاق افتد .ما فکر میکنیم که عرفات میخواهد راههای
اضطراری برای پیشبرد حقوق سیاسی فلسطینیها را پیدا کند ٬تا در صورت عدم مـوفقیت گـفتگوهای
خودمختاری ٬آنها را به کار گیرد .مقصود عرفات این است که نزد غرب وسیعًا رسمیت یافته و تماسها با
غرب افزایش یابند .عرفات با نظر به بنبستی که در ماه می در گفتگوهای خودمختاری روی داد دو نتیجه
ممکن را در صورت عدم موفقیت گفتگوها در رسیدن به یک توافق قابل قبول برای فلسطینیها ٬پیشبینی
میکند:
الف( ایجاد یک موضع امتناع قویتر که علیه ایاالت متحده نیز جهتگیری دارد.
ب( تسلیم شدنی که عرفات را رهبری ضعیف جلوه خواهد داد .به این دلیل عرفات میخواهد راههای
ادامه مشارکت خود و افزایش امکان حاصل شدن یک توافق از راه مذاـکره در زمانی دیگر را پیدا کند .به
این ترتیب عرفات کوشش میکند تا شناسایی ایاالت متحده را جلب کند و تماسهای با غرب و سران اروپا
را افزایش دهد.
 7ـ در مورد اقداماتی که سازمانهای مخالف ابتکار عرفات اتخاذ میکنند ٬تحلیلگر مرکز گفت که
موضع گروههای مخالف در رابطه با مذاـکرات جاری نیست بلکه به قطعنامه  242میپردازد .در مورد
سؤال مربوط به اینکه چه گروههای مخالفی به عرفات خواهندپیوست ٬تحلیلگر مرکز گفت که این بستگی
خواهد داشت به توافقاتی که غرب در صورت پذیرش قطعنامه  242از جانب عرفات تن در خواهد داد.
سوریه و صاعقه کلید پذیرش پیشنهاد عرفات درباره قطعنامه  242در سازمان آزادیبخش خواهند بود.
بدون همراهی سوریه و صاعقه ٬عرفات اـکثریت نخواهد آورد .اما اـگر سوریه بپذیرد٬احتمال اینکه قطعنامه
سازمان ملل در سازمان آزادیبخش پذیرفته گردد ٬قوی است.
 8ـ در مورد خواستهای حداـکثر و حداقل ابتکارعرفات ٬تحلیلگر گفت که به رسمیت شناخته شدن
توسط ایاالت متحده یا برقراری قدری گفتگو بین ایاالت متحده و سازمان آزادیبخش حداـکثر مطلوب
است .در محدوده سازمان ملل ٬به رسمیتشناخته شدن حق استقالل تصمیمگیری و ایجاد حکـومت
مستقل حداـکثر مطلوب است .به رسمیت شناخته شدن حق فلسطینیها به استقالل تصمیمگیری حداقل
خواستهاست .هر گونه تعبیری که از این کلیتر باشد جلب نظر موافق در سازمان آزادیبخش را برای
عرفات مشکل خواهد نمود.
 9ـ تحلیلگر مرکز گفت که در سازمان آزادیبخش یا سایر کشورهای عرب در رابطه با ابتکار سیاسی
در سازمان ملل واـکنش فراوانی مشاهده نکردهایم .به هر حال٬وقوع این اختالف نظرمنطقًا بعید نمیباشد.
ـکشورهای محافظهـکار آن را به منزله چیزی باارزش به حساب میآورند .اما بر سر تعبیرات آن مباحثه
زیادی روی خواهد داد .تصور میکنیم که عراق موضع امتناع خود را حفظ کند .برای سوریه ٬لحن آن
خطیر خواهد بود .عمًال هیچ احتمالی برای حمایت عراق تصور نمیشود ٬اما امکان حمایت سوریه وجود
دارد .به این معنی که سوریه فعاالنه با این ابتکار مخالفت نورزد.
ما فکر میکنیم که اتحاد شوروی نسبت به ابتکارات عرفات در سازمان ملل در اروپـای غـربی
عکسالعمل منفی داشته است .شورویها بیم آن دارند که سازمان آزادیبخش بطرف ایاالت متحده نزدیکتر
شود و آن دسته از اعراب که با پیمانهای ـکمپ دیوید مخالفت ورزیدندفرسایش یابند عرفات میل دارد که
برای ادامه ابتکارات خود حمایت کافی دریافت دارد .بدون اینکه خود را وارد مخاطره ایجاد یک شکاف
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ـکامل در سلسله مراتب سازمان آزادیبخش کند.
 10ـ الون پرسید واسطه عرفات در سازمان ملل کیست و تحلیلگر مرکز گفت که به احتمال قوی
ـکویتیها هستند ٬چون آنها عضو شورای امنیت میباشند .الون پرسید آیا در این مورد تماسهایی بـین
سازمان آزادیبخش و مصر صورت پذیرفته؟تحلیلگر مرکز پاسخ داد که حدس میزنیم حداقل به شکل
تماسهای غیر رسمی همین طور باشد؛ اما راست بگوییم نمیدانیم این تماسها تا چه سلسله مراتبی پیش
رفته است.
عراق ـ سوریه
 11ـ در رابطه با حوادث اخیر عراق ٬تحلیلگر مرکز گفت :ما این حوادث را بیشتر یک رو در رویی
سیاسی میبینیم تا اینکه به عنوان یک طرح کودتا بهآنها بنگریم .تأثیر این حوادث تاـکنون این بودهاند که
موجب سردی روابط عراق و سوریه شدهاند .برطبقتفسیری که ما از حوادث داریم ٬فکر میکنیم که اینها
چندان طول نکشد .رو دررویی سیاسی یک مشکل داخلی است ودخالت سوریه عامل مهمی نخواهدبود.
آنچه که تشخیص مشکل است طرز تلقی عراق و خصوصًا صدام حسین از جمهوری سوریه است.
تا اـکتبر گذشته هر یک از دو کشور در تماس با گروههای مخالف کشور دیگر و حمایت از آنهابود.
سوءظنهای قدیمی دیر از بین میروند و ما تصور میکنیم که حسین میپندارد سوریه از گروههای مخالف
در عراق حمایت میکند .ما تصور نمیکنیم که اسد اخیرًا مشغول حمایت فعاالنه از ناراضیان عراق بوده
باشد .اینکه ما برای این امر شاهدی نمییابیم ٬ما را وامیدارد باور کنیم که تأمین فعالیتهای مخالفین
ـکشورهای یکدیگر باپیدایش روابط حسنه در پاییز گذشته خاتمه یافت .عللی که درپائیز گذشته سوریه و
عراق را به یکدیگر نزدیک کرد هنوز وجود دارند ٬اما این رویداد آخری نشان دهنده شکنندگی این رابطه
است .باقیمانده خصومت گذشته هنوز وجود دارد .یک شکاف آشکار بین دو کشور به نفع هیچ یک
نخواهد بود و عراق ظاهرًا با امتناع خود از نام بردن آن عناصر خارجی به این امر واقف است؛ اـگر چه
هرکسی تصور میکند که عنصر خارجی مشخص نشده سوریه است.
 12ـ تحلیلگر مرکز گفت که هنوز خیلی زود است عواقب دراز مدت را محاسبه کنیم .در مورد عواقب
ـکوتاه مدت محاسبه ما این است :تا زمانی که تشنج جدی بین این دو وجود دارد تشکیل یک گردهمایی
نهائی دیگر عرب مشکل خواهد بود.
بنابراین محتمل نخواهد بود که اعراب به اقدامات هماهنگ برای اتخاذ پیشگیریهای جدید مثل تهیه
مصوبات بیشتری علیه مصر دست زنند .با این وجود درباره مصوبات جاری بین اعراب یک اتفاق آراء
وجود دارد .کوششهای یکجانبه برای اینکه میانهروهای عرب در خط بمانند با هیچ عامل بازدارندهای
روبهرو نیستند و اینها در صورتی که فشار هماهنگ باشد ٬احتماًال دارای همان شبکه خواهند بود.
 13ـ تحلیلگر مرکز گفت که در میان مدت ٬محاسبه غیر قطعی ما این است که رویدادهای اخیر
عراق تأثیر اندکی بر سیاست بینالعربی عراق خواهد داشت یا اصًال بیتأثیر خواهند بـود .هـمچنین
اینرویدادها هیچ تأثیری بر سیاست سوریه در لبنان نخواهد داشت ٬چون علل ماندن یا عقب نشینی )از
آنجا( از روابط با عراق ناشی نمیشوند .به همین نحو ما احساس میکنیم که رویدادهای عراق تأثیری بر
موضع سوریه در قبال مذاـکرات سیاسی نخواهند داشت .اـگر چه روابط با عراق برای سوریه اهمیت دارد٬
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اما مسئله پیوستن سوریها به مذاـکرات آنقدر مهم است که سوریها )فقط( هنگامی اقدام خواهند کرد که
مصالح سوریه اقتضا کند؛ بدون اینکه به مقاصد عراق توجه نمایند.
سری
 14ـ پرونده 8/6 :ـ 2ـ 95تا تاریخ  18مرداد  88در بایگانی ضبط شود.
سند شماره )(8
سری ـ  11شهریور  58اعضاء ـ  2سپتامبر 79
به :فوری بیروت ـ رونوشت برای رئیس
از :تهران؟ 5410
هشدار :شامل منابع و شیوههای اطالعاتی است .ام .جی .بارج
عطف به :بیروت 54880
 1ـ عالوه بر خواستههای خبری که تاـکنون دادهایم ٬مایلیم بدانیم ام .جی .بارج  1 /چه اطالعی درباره
حزب کارگران سوسیالیست دارد یا میتواند به دست آورد .دوازده نفر که ادعا شده اعضای آن حزبند ٬در
اهواز به مرگ محکوم شدهاند .آیا این حزب ارتباطی با فلسطینیها ٬احتماًال جبهه خـلق بـرای آزادی
فلسطین دارد؟ ترکیب اعضاء ٬اهداف و فعالیتهای آن چگونه است؟
 2ـشنیدهایم که دفتر ساف در اهواز دراواخر تیر بسته شد .آیا ب 1 /میتواند این راتأیید کند و شرایط
منجر به تعطیلی را توضیح دهد .هیچ احتمالی برای بازگشایی آن وجود دارد؟
 3ـ بدون پرونده .تا تاریخ  11شهریور  78در بایگانی شود.
تمامًا سری
سری

سند شماره )(9
سری ـ  14شهریور  58اعضاء ـ  5سپتامبر 79
به :رئیس ـ رونوشت برای تهران ٬لندن
از :بیروت 54563
هشدار :شامل منابع و شیوههای اطالعاتی است .پی .ای .افورت
 1ـپی.ای.افورت به ما خبرهایی داده که از هانابریدی رکن  2حزب فاالنژ گرفته و به آموزش ایرانیان
در جنوب لبنان توسط فلسطینیها مربوط میشوند .به گفته بریدی ٬یک امر بر از جانب سرگرد سعد حداد٬
رهبر شیعه نظامیان دست راستی در جنوب لبنان در  28مرداد به شورای نظامی جبهه لبنانی گفت که 150
ایرانی نزدیک رود لیتانی تحت آموزش فتح قرار دارند .آن ایرانیها فقط به عنوان طرفدار خمینی توصیف
شده بودند.
 2ـ ما به دفعات ازام.جی .بارج  ٬1 /ام .جی .ماریتر 1 /وام .جی .بریج  1 /درباره آموزش فلسطینیها
به ایرانیها درجنوب لبنان سؤال کردهایم .هر سه آنهاتکذیب میکنند که چنین آموزشی جریان داشته باشد.
ام.جی .بارج  1 /وام .جی .ماریتر  1 /قطعًا در مقامی هستند که از هر گونه آموزش فتح مطلع باشند و آنها
تاـکنون از دادن هرگونه خبر درباره ایران ٬یا درباره آموزش فتح به سایر گروهها اـکراه نداشتهاند .ام .جی.
بریج  1 /هر هفته دو بار به جنوب لبنان مسافرت میکند و او میگوید که تمام مراـکز تعلیمی در جنوب به
علت گلوله باران و بمباران اسرائیل در آنجا که از فروردین ادامه داشته ٬تعطیل بودهاند .ام .جی .بریج1/
میگوید که اـگر آموزشی برای ایرانیان در جریان باشد باید محل آن در سوریه یا در جنوب لبنان )مثًال دره
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بقاع( باشد ٬چون وقوع آن در جنوب فعًال محتمل نیست.
 3ـ صادقانه بگویم ما تردید داریم که خبر پاراـگراف  1حقیقت داشته باشد.
 4ـ پاراـگراف  1را میتوان به سازمان اطالعات انگلیس رد کرد.
 5ـ پرونده :بعدًا تعیین میشود .تا تاریخ  14شهریور  1378ضبط شود.

تمامًا سری
سری

سند شماره )(10
سری ـ  14شهریور  58اعضاء ـ  2سپتامبر 79
به :رئیس ـ رونوشت برای تهران
از :بیروت 54565
هشدار :شامل منابع و شیوههای اطالعاتی است .ام .جی .بارج
عطف به :الف ـ تهران  54880ب ـ بیروت  54480ج ـ رئیس 475714
 1ـ در مالقات  12شهریور ام .جی .ماریتر  1 /خبر داد که ام .جی .بارج  1 /به عنوان نماینده فتح در
یک جلسه شورای انقالب )لیبی( به لیبی رفته است .به همین دلیل ما نمیتوانیم همراه با ام .جی.بارج 1 /
پاسخ مکتوب او به سؤاالت مندرج در تلگرام مرجع ج را مرور کنیم .برای آنکه بیش از این به امید آنکه ام.
جی .بارج  1 /بتواند درباره جوابهای خود توضیح دهد وقت خود را تلف نکنیم ٬جوابهایش را در شکل
ـگزارش عملیاتی امروز خواهیم فرستاد.
 2ـ طی مالقات٬ام .جی .ماریتر  1 /گزارشهای مکتوب دیگری درباره رویدادهای ایران را که ام .جی.
بارج  1 /پیش از عزیمت به لیبی تهیه کرده بود به ما داد .ما اینها را هم در شکل عملیاتی ارسال خواهیم
ـکرد.
 3ـ ام .جی .ماریتر  1 /میگوید کهام .جی .بارج  1 /هنوز پیشبینی میکند که پس از بازگشتش از
لیبی ٬به تهران باز گردد .ما سؤاالت مندرج در تلگرام مرجع الف را به ام .جی .ماریتر  1 /دادیم که به ام.
جی .بارج  1 /برساند.
 4ـ پرونده :بعدًا تعیین شود .تا تاریخ  14شهریور  1378در بایگانی ضبط شود.
تمامًا سری
سری

سند شماره )(11
سری ـ 14شهریور  58اعضاء ـ  5سپتامبر 79
به :رئیس رونوشت برای تهران
از :بیروت 54566
هشدار :شامل منابع و شیوههای اطالعاتی است .ام .جی .بارج
عطف به :الف ـ رئیس  4751414ب ـ بیروت  54480ج ـ بیروت 54565
 1ـ متن ذیل پاسخ مکتوب ام .جی .بارج ) 1 /ب (1/به بعضی از سؤاالت مندرج در تلگرام مرجع
است.
 2ـ مناسبات بین نیروهای سیاسی
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الف :در ایران تصمیمات توسط آیتاهلل خمینی و پس از مشورت باآیتاهللمنتظری و سایر آیتاهللهای
عضوجمع داخلی خمینی اتخاذمیشود .به خمینی به دیده پدر روحانی مملکت نگریسته میشود وارتباط
بین دولت و خمینی اینطور است که دولت باید تصمیماتی را که خمینی گرفته اجرا نماید .شورای انقالب
در مقام فرماندهی ٬بالفاصله پس از خمینی قرار دارد و در اتخاذ تصمیمات شرکت دارد .دولت قدرت
تصمیمگیری ندارد و موجودیت آن صرفًا برای اجرای تصمیماتی است که خمینی و شـورای انـقالب
ـگرفتهاند.
ب :رابطه بین خمینی و مهدی بازرگان نخست وزیر به جهت عدم توافق در بعضی موارد گاهی نیمه گرم
و در سایر موارد خوب است .در مجموع میتوان گفت که رابطه آنها ”بد نیست“ .موارد عدم توافق بین
خمینی و بازرگان عبارتند از:
) (1دخالت ”روحانیون“ در همه امور کوچک و بزرگ.
) (2مخالفت بازرگان با اعدامها که نتیجه محاـکمات مستمر روحانیون است.
) (3اعمال عناصری از پاسداران انقالب )بیش از این مشخص نشده(.
) (4اصرار خمینی به اینکه پاسداران انقالب٬تشکیالت مسئول امنیت داخلی هستند.
) (5موضع خمینی درطرفداری از فلسطین ٬نظریاتش درباره خاورمیانه و نحوه برخورد وی با مصر.
) (6اوضاع ارتش و بازسازی آنجا؛ بازرگان یک عقیده دارد و خمینی عقیدهای دیگر.
) (7تصمیمات قاطعی که توسط خمینی اتخاذ میشوند و بازرگان آنها را تا حدی ارتجاعی میداند.
ج :ستاد شورای انقالب در قم واقع است ٬اما مرکز فعالیتهای آن در تهران است .این شورا در تمام
مناطق به نحوی نمایندگی دارد و متشکل ازتعداد نامعلومی است ٬اما به هر حال این تعداد تکافوی نظارت
داشتن بر تمام را میکند .ریاست آن با خمینی است .سایر اعضای عالیرتبه آن عبارتند از .آیتاهللمنتظری٬
آیتاهلل )...الیستی؟( ٬احمدالخمینی ٬آیت اهلل خلخالی ٬اشراقی )احتماًال اشراقی( ٬سرهنگ )فقید( نامجو٬
ابواحمد منتظری و سایر کسانی که نامشان معلوم نیست .شورای انقالب بر مبنای اقتضای جلسه تشکیل
میشود .ماهانه یک جلسه با خمینی برگزار میشود.
 3ـ خمینی:
الف :پایگاه دائمی خمینی قم است .وی اغلب در مدرسه است .از وی به خوبی محافظت میشود و
محافظین وی خوب آموزش دیدهاند .بخش وسیعی از این محافظین کارکنان سابق نیروی هوایی هستند.
یک دفتر مدیریت ٬یک اداره امنیت و یک اداره شکایات در آنجا واقع است.
ب :خمینی همیشه توسط فرزندش ـاحمد ـ همراهی میشود .دیگر اغلب باخمینی هستند عبارتنداز:
ملکوکرنی )عینًا نقل قول( ٬منتظری ٬بهشتی و اشراقی )شراقی( کسان دیگری نیز با او هستند.
ج :فداییان اسالم یک فرقه بسیار افراطی هستند .خلخالی رابطه خیلی محکمی با آنها دارد و ممکن
است رهبر آنها باشد .هدف آنها این است که هر کس را که با شاه همکاری کرده تصفیه کنند وخمینی را به
”اتخاذ تصمیمات قاطعانهتری“ وادارند .تعداد آنها زیاد نیست.
د :رابطه بین خمینی و مرعشی نجفی ”خوب نیست“ .آنها موارد اختالف نظر بسیاری دارند.
ه  :رابطه بین خمینی و مرعشی نجفی ”بد نیست“.
و :هر آیتاهلل برای خود یک حوزه دارد که در آنجا اقامت میکند و مدرسه و طالب و طرفداران و
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نظریات خاص خود دارد .هریک از آنها برای خود محافظ شخصی دارد .بین گروههای مختلف محافظین
خصومت وجود دارد ٬ولی این امر به خوبی مخفی نگاه داشته میشود و به آسانی مشخص نمیگردد.
ز :خمینی هیئتهای رسمی نمایندگی و مالقاتکنندگان رسمی را در جلسات کوچک میپذیرد .در هر
صورت موافقت قبلی باید حاصل گردد و قرار گذاشته شود.
ح :سالمت خمینی ”بد نیست“ .وی  79سال دارد.
ط  :اـگر زمانی خمینی ناـگهانی بمیرد ضربه شدیدی به مردم وانقالب وارد خواهد شد .به هر حال ٬کس
دیگری به جای او نخواهد نشست .شورای انقالب بجای خمینی اختیار امور را به دست خواهد گرفت و
انقالب مسیر فعلی خود را ادامه خواهد داد .آنها که ایفاـگر مقامات اصلی خواهند شد عبارتند از:
آیتاهلل منتظری ٬آیتاهلل طالقانی ٬احمدالخمینی ٬خلخالی و اشراقی )اشراقی؟(
ی :پایگاه )عینًا نقل قول( پاسداران انقالب در قم قرار دارد .آنها توسط اعضای پیشین نیروهای مسلح
ایران آموزش میبینند.
 4ـ مخالفت با خمینی:
الف :شریعتمداری بسیار به بازرگان نزدیک است و از خـمینی مـتمایز است .شـریعتمداری یک
سیاستمدار زیرک و در حقوق و الهیات خبره است .از جانب شریعتمداری برای دولت خطر بزرگی وجود
ندارد ٬زیرا وی از رو در رویی میترسد .وی ماجراجویی )عینًا نقل قول( را نمیپسندد و اهل خشونت
نیست.
ب :طالقانی چپی نیست ولی با چپها همراهی میکند .فرزندانش اعضای سازمانهای چپی هستند.
جناح چپ از مواضع طالقانی بهرهبرداری میکند.
ج :فعالیتها و طرحهای ضد انقالبی از برگزاری تظاهرات و پخش اعالمیه و چند ترور گاه و بیگاه
تجاوز نمیکند.
د :حزب کمونیست ایران )توده( مشغول تالشهای متعدد و پیچیدهای است .آنها در حال نفوذ اعضای
توده به تمام سازمانهای چپی و صفوف کارگران و دانشجویان هستند .آنها همچنین مشغول رخنه کردن به
میان اقلیتها ٬خصوصًا کردها و عربها و صفوف ارتش هستند .در ارتش تالش آنها حول افشاندن تخم
نارضایتی و استخدام افسران و درجهداران متمرکز است .حزب توده هر گاه که فرصت مییابد ٬مشغول
اتحاد با تمام گروههای چپ میشود .حزب توده مواضع و مقاصد متعددی دارد که مهمترینشان دگرگون
ـکردن اوضاع فعلی تا آنجاست که ایران علنًا در کنار چپ بینالملل و اتحاد شوروی بایستد .اعضای توده
تمام انواع اسلحه خصوصًا سالحهایی را که ساخت بلوک شرق میباشند ٬آمـوزش مـیبینند .تـعداد
نامعلومی از اعضای توده در کشورهای سوسیالیست مشغول تعلیم هستند .آنها توسط سفارتخانهها در
تهران و از طریق مرزهای عراق و افغانستان با حزب خود در ایران ارتباط سری دارند.
 5ـ کمیتههای انقالب:
الف :کمیتههای انقالب پل ارتباطی بین شورای انقالب و مردمند .کمیتهها نظارت و تنظیم امور امنیتی
ایران را بر عهده دارند و به حل مشکالت مردم کمک میکنند.
ب :بین کمیتهها سلسله مراتب وجود ندارد .رابطه بین کمیتههای مختلف رابطه هماهنگی است .هر
ـکمیته به کمیته اصلی در تهران متصل است که از آن طریق تمام کمیتهها به قم متصل میشوند.
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ج :بخشی از هر کمیتهای را اعضای تمام وقت تشکیل میدهند واینها حقوق ماهانه دریافت میدارند.
تمام رؤسای کمیتهها به کمیته مرکزی تهران مربوط میشوند و از طریق آن میتوانند پس ازاقدام از طریق
شورای انقالب با خمینی ارتباط برقرار کنند .تمام کمیتههای انقالب نهایتًا به خمینی مرتبط میشوند.
د :خمینی علیرغم آنکه تصمیمات نامقبول فراوانی برای اـکثر مردم داشته ٬هنوز قویترین عاملی است
ـکه در تودههای ایرانی نفوذ دارد .علیرغم رفتارهایی که )بیش از این مشخص نشد( بعضی افراد برای ایجاد
مسئله داشتهاند اختالفات بین کمیتهها سطحی است و به سطوح بنیادی نمیرسد .این افراد شامل عوامل
سابق ساواـک و چپ میشوند و آنها اشتباهات را بزرگ میکنند و مسائل را ”میترکانند“ برای آنکه برای
انقالب مسئله ایجاد کنند )توضیح :منع تظاهرات یک قدم اولیه در جهت رام کردن )عینًا نقل قول( چپ در
ایران است( .
 6ـ هر گونه انتشار )این گزارش( به ستاد واـگذار میشود.
 7ـ پرونده :بعدًا تعیین میشود.تا تاریخ  13شهریور  1378در بایگانی ضبط شود.
تمامًا سری
سری

سند شماره )(12
سری ـ  14شهریور  58اعضاء ـ  5سپتامبر 79
به :رئیس رونوشت برای تهران
از :بیروت 54567
هشدار :شامل منابع و شیوههای اطالعاتی است ـ ام .جی .بارج
عطف به :بیروت 54565
 1ـام.جی .ماریتر  1 /در اوائل شهریور گزارش مکتوب ذیل را درباره ایران از ام .جی .بارج  1 /به ما
داد.
 2ـ متعاقب انتخابات اخیر و پیروزی کاندیداهای طرفدار خمینی نیروهای مخالفین که شامل جناح
چپ ٬حزب توده ٬بعضی اعضای طبقه روشنفکر و عناصر طرفدار شریعتمداری بودند )ـکه مورد حمایت
بعضی سیاستمداران ....از جمله بازرگان که هـنوز مـوضع آشکـاری نگـرفته ٬مـیباشند( ٬تـظاهرات
پرخشونتی را در ایران به راه انداختند .نیروهایی که این تظاهرات را اداره کردند با کردها نیز هماهنگی
ـکردند و از آنهاخواستند که حرکت کنند .هدف آنها این بود که قدرت حاـکمه ٬خصوصًاخمینی را که هنوز
نیروی برتر ایران محسوب میشود ٬تحت فشار قرار دهند و آن را تضعیف کنند.
 3ـ در نتیجه این تحوالت خمینی به سرعت جنبید و به پاسداران انقالب دستور داد که با تظاهرات
ـکردها مقابله کنند .پاسداران انقالب آن گاه به دفاتر چپ در تهران که مراـکز عمده نارضایتی علیه انقالب
ایران به حساب میآیند ٬حمله بردند.
پاسداران انقالب در این دفاتر اعالمیه ٬مطبوعات و اسلحه به چنگ آوردند .سپس دستوراتی صادر شد که
تظاهرات را منع میکرد و پاسداران انقالب را مأمور میساخت با هرگونه تظاهرات با خشونت مقابله کنند.
 4ـ خمینی نیروی زمینی راهم مأمور ساخت تا شورش کردها را”به هر قیمت“ سرکوب کند.
مرزهای مشترک با عراق بسته شد تااز ورود کسانی که ازایران میگریزند به آن کشور و همچنین از قاچاق
اسلحه توسط عراق به کردها جلوگیری کند) .عینًا نقل قول(
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 5ـ محاسبه فتح در مورد اوضاع ایران آنست که خمینی قویترین عامل در ایران میماند و شورش و
چپ را نیز اـگر اصرار داشته باشند که موجب ناراحتی وی باشند ٬در هم خواهد شکست .فتح همچنین فکر
میکند که اـگر عراق حمایت از کردها را ادامه دهد ٬خمینی از جمعیت شیعه عراق خواهد خواست که علیه
دولت عراق حرکت کنند .شورش در سنندج نیز سرکوب خواهد شد .خمینی از حرکات اقلیت عرب در
عربستان واهمه دارد .اما فتح حسابش این است که خمینی هنوز از محبوبیت وسیعی در بین تودهها
برخوردار است که او را قادر میسازد مقابل تمام ”طرحها و رویدادها“ بایستد.
 6ـام .جی .ماریتر 1 /در همان زمان که گزارش حاوی پاراـگرافهای  2تا  5را رد کرد ٬گزارش مکتوب
دیگری به ما داد که حاوی خبرهای گزیده ذیل درباره ایران بود:
الف :یک سازمان جدید موسوم به سازمان عشریوار  17تل زعتر ٬توسط عناصری که سابقًا در یک
جبهه پایداری بودند که بعدها به حزب توده پیوست تشکیل شده است .این سازمانی است که عملیات
ایجاد رعب ٬خشونت ٬ترور انجام میدهد و اخیرًا هم سعی نمود دادستان انقالب را بکشد.
ب :بین اعضای مطبوعات و ناشرین خشم و اعتراض علیه حجتاالسالم علی کادموس )قدوسی ـ
مترجم( که در حال بستن روزنامهها و مجالت است جریان دارد .وی احتماًال ترور خواهد شد.
ج :طبقه تحصیلکرده طرفدار شریعتمداری است .آنها بختیار را نیز میخواهند .معهذا این گروه اقدام
صریح و قاطعی انجام نخواهد داد .بلکه خاموش خواهد ماند .در رأس این طبقه شریعتمداری قرار دارد که
به خشونت به عنوان چاره حل مسائل اعتقاد ندارد.
د :یک تیمسار )بیش از این مشخص نشد( طرفدار خمینی اخیرًا جایگزین فرمانده نیروی هوایی ایران
شده است.
ه  :افراد بسیاری از افغانستان در لزون )لویزان ـ مترجم( واقع در شمال تهران تحت آموزش کادرها و
متخصصین نیروی زمینی ایران که سابقًا در انقالب فلسطین بودهاند )عینًا نقل قول( قرار دارنـد .ایـن
متخصصین شامل جیوارا ٬ابوشریف ٬ابوالقاسم و دیگران میشوند.
و :همچنین در تمام مناطق ایران افسران جزء از نیروی زمینی ایران مشـغول تـعلیم عـناصری از
پاسداران انقالب میباشند .فقط تعداد کمی از مربیان فلسطینی در ایران باقی میمانند .اماام .جی .بارج 1/
فکر میکند که تعداد آنها به زودی افزایش خواهد یافت.
ز :اوضاع در اهواز آرام نیست و ممکن است از هم بپاشد .این نظر را سرگرد محمد ثابت افسر مسئول
دفتر سازمان آزادیبخش در اهواز اظهار کرد.
 7ـ هر گونه انتشار گزارش را به ستاد واـگذار میکنیم.
 8ـ نام ثابت در فهرست ثبت شود.
 9ـ پرونده :بعدًا تعیین شود .تا تاریخ  14شهریور  1378در بایگانی ضبط شود.
تمامًا سری
سری

اسناد النه جاسوسی آمریکا

 340

سند شماره )(13
سری ـ  15شهریور  58اعضاء ـ  6سپتامبر 79
به :رئیس رونوشت تهران
از :بیروت 54572
هشدار :شامل منابع و شیوههای اطالعاتی است ـ ام .جی .بارج
عطف به :بیروت 54565
 1ـ متن زیر ترجمه گزارش ام .جی .بارج  1 /درباره ایران است که ام .جی .مارتیر  1 /در  12شهریور
به ما داد.
 2ـ بنابر خبرهایی که فتح در اختیار دارد عراق از شورشیان کرد در ـکـردستان کـه بـرای کسب
خودمختاری مبارزه میکنند ٬حمایت میکند .نه تنها صدام حسین مستقیمًا به نحوه عملیات نظارت دارد٬
بلکه عراق افسران عالیرتبهای را همراه با سایر افسران از پستهای خود برداشته )عینًا نقل قول( و آنها را
مأمور فعالیت با شورشیان کرد کرده است .افسران جزئی هم مأمور راهنمایی قوای کرد شدهاند.
 3ـ آیتاهللروحاهلل الخمینی یک دعوت عام برای سرکوب شورشیان صادر کرد ٬و نیروی زمینی ایران
و پاسداران انقالب در بیشتر مناطق کردنشین وارد شدند تا ”طناب دور گردن کردها را محکم کنند“.
تعداد کثیری از کردها کشته و مجروح شدند و اعدامهای متعددی صورت پذیرفت .مابقی شورشیان به
ـکوهها و سایر مناطق دور از دسترس گریختند و از آنجا با پشتیبانی عراق یک جنگ پارتیزانی را از سر
خواهند گرفت.
 4ـ برای نجات بقیه کردها بعضی از ”عاقله مردها“ و سران مذهبی آنها با آیتاهلل طالقانی تماس
ـگرفتند و آیتاهلل طالقانی هم با خمینی تماس گرفت .در نتیجه این تماسها کمیته ویژهای از افراد متشخص
عالیرتبه که به خمینی نزدیکی دارند ٬به منطقه جنگ اعزام شدند .این کمیته توانست اوضاع منطقه را با
دادن این قول که پس از قطع کامل درگیری ٬خواستهای کردها فورًا مورد تجدید نظر قرار خواهند گرفت
آرام کند.
 5ـ آیات منتظری ٬خلخالی ٬طباطبایی )عینًا نقل قول( و اشراقی )عینًا نقل قول( نقش عمدهای در آرام
ـکردن اوضاع ـکردستان ایفا نمودند .معهذا ٬خمینی )با اقداماتش( بار دیگر تأـکید نمود که قویترین فرددر
ایران و رهبر اصلی است .وی به تنهایی میتواند بدون ترس با تمام ورقها بازی کند )عینًا نقل قول(
 6ـ اما نیروهای چپ تحت رهبری حزب توده و فداییان خلق ایران ٬مشغول نظم دادن به امور نظامی و
تشکیالتی خود هستند .این کار در خفا صورت میپذیرد و آنها اـکنون از ترس ضربه خوردن و سرکوب
شدن توسط خمینی به فعالیت زیرزمینی رو میآورند.
 7ـ تغییرات فراوانی )بیش از این مشخص نشد( در ارتش و در سطوح کشوری و دولتی صورت
خواهد پذیرفت .فرماندهی انقالب پیشبینی میکند مشکالتی در عربستان پیش آید و فکر میکند که
عراق هم این رویدادها را ”پشتیبانی“ خواهد کرد.
به هر حال ٬اوضاع ایران هنوز مستلزم کار مبتنی بر مطالعه اوضاع و برنامهریزی دقیق برای آینده میباشد
چون اوضاع هنوز پوشیده و در ابهام است.
 8ـ وضع سازمان آزادیبخش فلسطین )ساف( در ایران خیلی خوب است و مناسبات با فرماندهی در
قم خیلی قوی است .آخرین نامه )بیش از این مشخص نشد( )رئیس کمیته اجرایی ساف یاسر( عرفات به

فلسطین )341  (3

خمینی تأثیر بسیار خوبی داشت و به آرام کردن اوضاع ـکردستان کمک نمود .مالقات نماینده ساف با
طالقانی و بعد با خمینی مقدار فراوانی به توقف درگیری کمک کرد و با رضایت کردها روبهرو شد .بنابر این
ساف قادر است نقش مهمی در رویدادهای جاری در ایران ایفا کند و میتواند ”نقشههای نقاشانی را که
دائمًا برای ضربه زدن به انقالب ایران و فلسطین ٬فعالیت میکند بر آب کند) .عینًا نقل قول(.
 9ـ فتح ٬خبرهای ذیل را نیز دریافت داشته است.
الف :شریعتمداری دستاندرکار تماسهای فشردهای با تمام نیروهای است که در وقایع دست دارند و
یا خمینی نیستند ٬میباشد.
ب) :نخست وزیر پیشین( بختیار در تماس باشریعتمداری میباشد و آنها مشغول هماهنگ کردن
اقدامات خود میباشند .آنها با بعضی عناصر ارتشی )بیش از این مشخص نشد( هم ارتباط دارند .با این
وجودفتح حدس میزند که خمینی از”این چیزها“)الف وب(اطالع دارد وپیش از آنکه آنها حرکت کنند٬
سرکوبشان خواهد کرد .فتح این را باوردارد چون خلخالی دراواخرمرداد ماه طی گفتگو با نمایندگان فتح
)بیش ازاین مشخص نشد( گفت که ما ”ـکارکُردهارا تمام خواهیم کرد ٬اما مسائل دیگری پیش خواهد آمد.
فکر این هم شده و ما هر توطئه و توطئهـگر را درهم خواهیم شکست“ .هنگامی که درباره تجدید فعالیت
بختیار سؤال شد ٬خلخالی گفت که بختیار ”فقط زبان دارد و نخواهد توانست کاری بکند چون اـکثریت
مردم ایران با انقالبند“
 10ـ هرگونه انتشار گزارش را به رئیس واـگذار میکنیم.
 11ـ پرونده :بعدًا تعیین شود .تا تاریخ  15شهریور  1378در بایگانی ضبط شود.
تمامًا سری

سند شماره )(14
سری ـ  20شهریور  58اعضاء ـ  11سپتامبر 79
به :رئیس رونوشت برای تهران ٬تریپولی
از :بیروت 54606
هشدار :شامل منابع و شیوههای اطالعاتی است ـ ام .جی .بارج
 1ـ در مالقات خیلی مختصری که شب شهریور با ام .جی .بارج )ب  (1 /در اتومبیل داشتیم ب 1 /
ـگفت که در  21شهریور عازم تهران خواهد شد .او حدس میزند که در اواسط مهر )اوائل اـکتبر( به بیروت
باز گردد .ب 1/پیش از مراجعت به بیروت به جمهوری دموکراتیک یمن و اسپانیا مسافرت خواهد کرد.
 2ـ ب 1/به تازگی از لیبی بازگشته بود .وی گفت هنگامی که در آنجا بود از مـقدار تسـلیحات
پیشرفتهای که دیده شگفتزده شده بود .او میگوید که شخصًا نُه میگ  27 -و همچنین تعداد کثیری میگ
ـ  25و میگ ـ  23به عالوه موشکها )بیش ازاین مشخص نشد( ومقادیر فراوانی تانکهای تی ـ  72مشاهده
ـکرد.
به عالوه ب /از تعداد کوباییهایی که در لیبی دیده بود متعجب شده بود .هنگامی که به وی اصرار شد
تعداد آنها را ذـکر کند فقط توانست بگوید”:خیلی “....٬وی گفت در آنجا هم مستشار و هم ”ـکارشناسان“
نظامی کوبایی هنوز حضور داشتند.
ب 1/میگوید که کوباییها عمیقًا دستاندرکار آموزش آفریقاییها در لیبی هستند.
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ب 1/میگوید که رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح لیبی به او گفته که  30000آفریقایی در لیبی
تحت آموزش نظامی هستند .به گفته ب 1/این رقم شامل ....از اوگاندا ٬زیمبابوه ٬صحرای اسـپانیا و
امپراطوری آفریقای مرکزی میشود.
 3ـ ب 1/همچنین به ما گفت که فتح اینک به  25ایرانی در لبنان در تسهیالت آموزش کماندویی
برجالبراجنه آموزش میدهد .ایرانیها در معیت یکی از یاران خمینی به نام )رفیق( منتظر بودند )خویشاوند
آیتاللهی که همین نام را دارد نیست( .منتظر به گفته ب 1/با خمینی در پاریس بوده و به آیتاهلل خیلی
نزدیک است ٬به ب 1/گفته که خمینی ....که نخستوزیر بازرگان مجبور خواهدشد برود؛ در اینمورد
اطالعات بیشتری دراختیار نداریم.
 4ـ پرونده 946977 :ـ  .201تا تاریخ  20شهریور  1378در بایگانی ضبط شود.
تمامًا سری
سری

سند شماره )(15
سری ـ  21شهریور  58اعضاء ـ  12سپتامبر 79
به :رئیس ٬تهران
از :بیروت 54624
هشدار :شامل منابع و شیوههای اطالعاتی است ـ ام .جی .بارج ٬ام .جی .ماریتر
عطف به :بیروت 54606
 1ـ ام .جی .ماریتر  1 /در بغداد  20شهریور به ما خبر داد کهام .جی .بارج در  21شهریور عازم تهران
خواهد شد .سرتیپ سعد سایل )ابوولید( ....٬اتاق عملیات )نظامی فتح( همراه ام .جی .بارج  1 /خواهد
بود .آنها باید یک هفته تا ده روز در آنجا بمانند.
 2ـ ام .جی .ماریتر  1 /همچنین گزارشهای مکتوب ام .جی .بارج  1 /را از سفرش به لیبی و درباره
ایران به ما داد .ما مشغول ....آنها هستیم.
 3ـ پرونده 946977 :ـ  .201تا تاریخ  21شهریور  1378در بایگانی ضبط شود.
تمامًا سری
سری

سند شماره )(16
سری ـ  29شهریور  58اعضاء ـ  20سپتامبر 79
به :تهران ٬رونوشت برای رئیس ٬تریپولی
از :بیروت 54688
هشدار :شامل منابع و شیوههای اطالعاتی است .ام جی .بارج
عطف به :تهران54236 ٬
 1ـ حداـکثر سعی خود را به عمل خواهیم آورد تا ”منتظر“ را دقیقتر شناسایی کنیم .معهذا مأمور
مربوطهای که اطالعات را ازام .جی .بارج ) 1 /ب (1/گرفت تا حدود  23مهر در قرارگاه نخواهد بود .طی
این مدت به اقتضای چندین عامل ٬منجمله عدم تمایل ب 1/به مالقات با یک مأمور موقت در این ماه
ممکن است که ما مالقات حضوری با وی نداشته باشیم .سؤاالت ما برای ب 1/به صورت مکتوب از
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طریق ام .جی .ماریتر  1 /رد خواهد شد.
قرار است که مالقات آینده با ام .جی .ماریتر 1/در  3مهر صورت پذیرد .شما را در جریان خواهیم
ـگذارد.
تمامًا سری
 2ـ بدون پرونده .تا تاریخ  29شهریور  1378در بایگانی ضبط شود.
سند شماره )(17

سری ـ  12مهر  58اعضاء ـ  4اـکتبر 79
به :تهران رونوشت برای رئیس
از :بیروت؟ 5478
هشدار :شامل منابع و شیوههای اطالعاتی است ـ ام .جی .بارج
عطف به :الف ـ تهران  54236ب ـ بیروت  54688ج ـ بیروت 54783
 1ـ همانطور که در تلگرام مرجع ج مطرح شدام .جی .بارج ) 1 /ب(1/از آخرین دیدار خوداز تهران
بازگشت .در جواب به درخواست ما برای خبرهای دیگری درباره ”منتظر“ ٬ب 1/گـزارش مکـتوب
ـکوتاهی تهیه کرد که قدری ...جزئیات است .شاید برای گیرندگان این تلگرام مطلب ذیل در شناسایی این
شخصیت صعبالوصول مفید باشد.
 2ـ منتظر ٬شیخ محمد منتظری که به ابواحمد هم معروف است و پسر آیتاهلل حسینعلی منتظری
میباشد ٬نیست .منتظر به نام ”منتظری“ شناخته نمیشود .منتظر از بخش  T.TIGRIتهران است .او فقیر
و ...میباشد .در رژیم شاه وی بیش از دوبار به زندان رفت او یک مبارز سرسخت ٬و یک مؤمن و از
نزدیکان خمینی است .او نزد انقالبیون و ....آیتاهللهای ایران فردی مشهور است .او در ...پاریس مدت
مدیدی همراه خمینی بود و با او به ایران بازگشت .او یکی از شاعران انقالب به حساب میآید.
سند شماره )(18
سری ـ  18مهر  58اعضاء ـ  10اـکتبر 79
به :رئیس ٬تهران
از :بیروت 54836
هشدار :شامل منابع و شیوههای اطالعاتی است ـ اس .دی .ولید
عطف به :الف ـ رئیس  528725ب ـ تهران 54407
 1ـ اـگر اصفهانی یاد شده در تلگرامهای مرجع از  9مهر به لبنان آمده٬او فعالیت خیلی کمی داشته است.
تا آنجا که ما میدانیم تاـکنون در مطبوعات خبری از آن جناب درج نشده است )توضیح مترجم :عنوان
مندرج در متن معموًال برای اشاره به کاردینالها به کار میرود( .در مالقات  18مهر از ام .جی .بریج 1 /
سؤال کردیم؛ او از اصفهانی چیزی نشنیده بود .ام .جی بریج  1 /تحقیق خواهد کرد تااطمینان حاصل شود
ـکه فرصت مالقات را از دست نخواهیم داد.
 2ـ دیدار دکتر صادق طباطبایی معاون نخست وزیر که  15مهر وارد لبنان و  17مهر عازم شد در
مطبوعات انعکاس چشمگیری داشته است .ما منابع ذخیره مناسب را موظف کردهایم که هر گونه تحوالت
مهم غیرعلنی در رابطه با این دیدار را گزارش کنند و در صورت به دست آوردن نتایج ٬آن را در اختیار
مخاطبین قرار خواهیم داد.
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 3ـ لطفًا اطالع دهید آیا تهیه خالصه فعالیتهای علنی طباطبایی در اینجا به شما کمک خواهد کرد.
تمامًا سری
 4ـ بدون پرونده .تا تاریخ  18مهر  1378در بایگانی ضبط شود.
سند شماره )(19

سری ـ مورخ  20مهر 58
به.............:

از:رئیس........
1/................
....اما فقط جهت سابقه به مرکز تحلیلهای خارجی کشور ارسال میشود ....پیشنهاد میکند که قرارگاه
به تهیه تلگرامهای زی .آر .واهو برای تمام گزارشهای ب 1/ادامه دهد و علت ذـکر شده در آنها را برای
بررسی ستاد به مناسبت ارتباط مفاد گزارش با کشور ثالث ذـکر کند.
 2ـ نظرمان در رابطه با تلگرام مرجع به تفصیل در زیر آمده.
راجع به پاراـگراف شش :اـگر چه دولت موقت قصدخود را به اینکه اصول انقالب اسالمی را باوسعت هر چه
تمامتر گسترش دهد روشن ساخته ٬و اـگر چه معمرقذافی رهبر لیبی نیز بسیار عالقهمند به تبلیغ ایدئولوژی
اسالمی است ما خبری در تأیید این ادعا که ایران و لیبی وارد یک ”همکاری تنگاتنگ“ در جهت اشاعه
افکار اسالمی شدهاند در دست نداریم و همچنین نمیتوانیم تأیید کنیم که غرض دیدار محمد منتظری از
لیبی در اواخر خرداد  1358این بوده است .در واقع ٬به قول تلگرام سفارتخانه تریپولی شماره 1077
مورخ  14تیر ” 1358منتظری فراوان سخن راند ٬اما چندان چیزی نگفت“.
راجع به پاراـگراف نه :ما همچنان شایعات کمک ایران ....را دنبال میکنیم..........
 3ـ خبر درباره اوضاع ایران ....اداره مراجعات مرکزی بخصوص بابت خبر داده شده ....چمران تشکر
داشت .تهیه هر اطالع بیوگرافی بیشتر درباره او موجب امتنان خواهد بود.
 4ـ باتثبیت دسترسی ب 1/به چهرههای بلند پایه مذهبی ٬منجمله آیتاهللخمینی٬پیشنهاد میشود که
قرارگاه از خواستههای اطالعاتی ذیل که با تجدید نظر مرکز تحلیلهای خارجی کشور تهیه شده بنا به
مناسبت استفاده جوید.
الف ـ مناسبات بین خمینی و شریعتمداری در چه وضعی است؟
اـکنون که به نظر میرسد ماده  5قانون اساسی رهبری حکومت به دست روحانیون را تثبیت میکند ٬آیا
شریعتمداری با فعالیت بیشتری به حمایت از یک گروه میانهرو به مخالفت خواهد پرداخت؟ در حزب
جمهوری اسالمی خلق مسلمان شریعتمداری با چه کسی کار میکند؟ آیا شریعتمداری با بختیار تماس
دارد؟ نظرش نسبت به فعالیتهای بختیار چیست؟
ب ـ تأثیر فوت طالقانی بر جامعه روحانی چگونه بود؟ آیا اـکنون کشمکشهای بین دار و دسـته
آیتاهللهای عالیرتبه قم )شریعتمداری ٬گلپایگانی ٬مرعشی نجفی( و دار و دسته خمینی علنیتر است؟
ج ـ آیا آنها مصمم هستند که پراـگماتیستهای غیرمذهبیتر ٬میانهرو و ...مثل نزیه را ناچار به ترک
دولت کنند و خود به اداره امور بپردازند؟ اـگر آری ٬سران روحانی بلندپایه مـثل شـریعتمداری چـه
عکسالعملی در نظر دارند؟
د ـ خمینی سایر رهبران روحانی )به غیر ازشریعتمداری( را تحت چه نوع فشارهایی قرار داده است؟
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مثًال تغییر مقام طالقانی پیش از فوتش چه بوده است؟
ه ـ آیا خمینی با تامل سعی دارد مردم را متقاعد کند که امام زمان است؟
 5ـ درخواست میشود که قرارگاه تلگرام مرجع الف را در شکل اطالعاتی و همراه با هر گونه توضیح یا
نکات اضافی که ام .جی .ماریتر  1 /میتواند در مالقات  21مهر بدهد مجددًا ارائه کنید.
تمامًا سری
 6ـ پرونده 946977 :ـ  .201تا تاریخ  20مهر  78در بایگانی ضبط شود.
سند شماره )(20
سری ـ  3آبان  58اطالعاتی ـ  25اـکتبر 79
به :فوری رئیس رونوشت برای عمان ٬دمشق ٬تلآویو ٬تهران
از :بیروت 54965
هشدار :شامل منابع و شیوههای اطالعاتی است ـ ام .جی .بارج
جزئیات تکمیلی :زی .آر.واهو برای تصویب حذف محل دستیابی و تصویب توصیف منبع
اقدام عملیاتی :آ .آر .بلیت .منبع :ام .جی .بارج  1 /به گزارش بیروت  54964که در حوزه انتشار
نیست مراجعه کنید) .یکجانبه( .به دست آمده توسط باناسکو.
هدف :دی ـ  1به سازمان دیگر داده نشود .بدون نام .تعیین حوزه انتشار نظامی به رئیس واـگذار
میشود .طبقهبندی توسط  038464شماره حوزه فعالیت  18962ـ  NLBشماره پرونده :بعدًا تعیین
میشود.
توضیح :این تلگرام در رابطه با گزارش خبری بعدی است و توضیحاتی درباره نکات فنی و عملیاتی
آن میدهد .آنچه در مجموع از متن فوق دریافت میشود این است که در گزارش مذکور محل اخذ گزارش
و توصیفی که معموًال برای گزارشهای این منبع )ام .جی .بارج  (1 /درج میشده حذف و تغییر داده شده.
این گزارش ام .جی .بارج  1 /و فعالیت وی با سازمان اطالعاتی کشور میزبان مطرح نشده )یک جانبه
است( .نام رمز مأمور مربوطه او باناسکو بوده است .در این گزارش نام خاصی برای ثبت در بایگانی نبوده
و پخش این گزارش به مراـکز نظامی را باید مرکز تعیین کند .شماره گزارش  18962ـ  NLBاست.
سند شماره )(21

سری
هشدار :شامل منابع و شیوههای اطالعاتی است.غیر قابل رؤیت برای اتباع بیگانه.غیر قابل رؤیت برای
پیمانکاران یا پیمانکاران مشاور و پخش و اقتباس اطالعات تحت نظر تهیه کننده است.
پخش :انحصارًا برای مخاطبین که در پاراـگراف آخر ذـکر شدهاند .کشور :ایران
منبع :یک افسر نظامی عرب که گزارشهایش در سایر زمینهها اغلب مورد تأیید قرار گرفتهاند.
موضوع :اظـهارات آیتاهلل خـمینی دربـاره انـتقال سـیستمهای سـالحهای پـیشرفته از ایـران بـه
ـکشورهای عرب )تاریخ اطالعات :اوائل مهر (1358
 1ـ در اوائل مهر پس از نبرد هوایی  2مهر بر فراز لبنان بین هواپیماهای سوری و اسرائیلی ٬رهبر دینی
ایران آیتاهلل روحاهلل خمینی درباره امکان انتقال هواپیماهای پیشرفته ٬منجمله هواپیماهای اف ـ  14و اف
ـ  16ساخت آمریکا ازایران به سوریه یا کشورهای عرب دیگری که رو درروی اسرائیل هستنداظهار نظر

اسناد النه جاسوسی آمریکا

 346

ـکرد .خمینی گفت مادامی که مسئله کردها در ایران باقی است٬نمیتوان انتقال چنین هواپیماهایی را در نظر
آورد ٬چرا که ایران خود به هواپیماها نیاز خواهد داشت .معهذا خمینی افزود همین که مسئله کردها تمام
شد ٬آنگاه وی درباره این انتقال ”فکر خواهد کرد“ .خمینی همچنین گفت که اـگر هواپیما انتقال داده شود٬
این حرکت شامل خلبان ٬پرسنل پشتیبانی زمینی و نگهداری خواهد بود.
 2ـ به دست آمده در ) 2آبان  24) (1358اـکتبر (1979
 3ـ انتشار از حوزه فعالیت :فرستاده شده به عمان ٬دمشق ٬تلآویو ٬تهران )فقط برای رؤسای هیئتهای
نمایندگی و وابستگان دفاعی(
 4ـ انتشار از واشنگتن :به وزارت خارجه .منحصرًا برای رئیس اداره اطالعات و تحقیقات به سازمان
اطالعات دفاعی منحصرًا برای رئیس سازمان اطالعات دفاعی.
طبقهبندی گزارش :سری .هشدار :شامل منابع و شیوههای اطالعاتی است .غیر قابل رؤیت برای
اتباع بیگانه.
غیر قابل رؤیت برای پیمانکاران یا پیمانکاران مشاور ـ اقتباس و پخش اطالعات تحت نظر تهیه کننده
است.
سند شماره )(22

سری  8آبان  58اعضاء ـ  30اـکتبر 79
به :رئیس رونوشت برای تهران
از :بیروت 55013
هشدار :شامل منابع و شیوههای اطالعاتی است ـ ام .جی .بارج
 1ـ در مالقات  7آبان خود با ام .جی بارج ) 1 /ب (1/درباره کمک ایران به سازمان فتح و ساف
پرسیدیم ب 1/با آنکه اطالع دقیقی نداشت گفت ایران موافقت کرده بود مقداری سالح به فلسطینیها به
عنوان کمک بدهد.او ازتفنگ  ٬106مین و مواد انفجاری در این کمک یادکرد .درجواب به سؤال ما اظهار
داشت ایران قصد ندارد اسلحه پیشرفته مثل تانک ٬نفربر یا موشک به فتح بدهد وافزود که توپخانه سنگین
هم نخواهند داد .او گفت فتح ذخیره چشمگیری از اسلحه در اختیار دارد و آنچه میخواهد برای افزایش
ذخیره تسلیحاتی خوداست .وی همچنین گفت که در فتح تقریبًا هیچ کس دوره اسلحه غربی ندیده و تهیه
قطعات یدکی اینگونه سالحها در صورتی که به زرادخانه فلسطینیها راه یابند ٬خود مشکلی خواهد بود.
 2ـ ب1/افزود که تا به امروز کمک مالی چشمگیری از ایران به فتح نشده وحداقل تا آینده نزدیک هم
چنین چیزی مطرح نیست.
 3ـ شماره پرونده بعدًا تعیین میشود .تا تاریخ  9آبان  78در بایگانی ضبط شود.
تمامًا سری
سری
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سند شماره )(23
سری ـ  9آبان  58تلگرام غیرفوری 31 .اـکتبر 79
به :واشنگتن رونوشت برای بیروت
از :تهران 54635
هشدار :شامل منابع و شیوههای اطالعاتی است
موضوع :هیئت نمایندگی اعزامی سازمان آزادیبخش به ایران
 1ـ فهرست کامل اسامی اعضای هیئت نمایندگی اعزامی سازمان آزادیبخش در اواخر مهر )نیمه
اـکتبر( هیچگاه در اینجا انتشار نیافت.
اس.دی .ترمپ  1 /در  7آبان این فهرست را دراختیارگذارد که جهت ضبط در سوابق ارسال میشود:
ابوجهاد ٬نفر دوم در فرماندهی پس از عرفات
ابوولید ٬که به عنوان دفتر عملیات نظامی ”انقالب فلسطین“ از او نام برده شده.
ضحار ابونظار که به عنوان هیئت مدیره فتح ٬مسئول عملیات نظامی در جنوب لبنان وصف شده.
سرهنگ فخرالحسینی که به عنوان یکی از فرماندهان صاعقه از او نام برده شده.
هانیالحسن ٬نماینده سازمان آزادیبخش در تهران.
 2ـ ت  1 /گفت که خبرنگار وفا در تهران به وی گفت که خمینی در تهیه کمک مالی به سازمان
آزادیبخش مساعدت نموده است )بیش از این مشخص نشد(.
 3ـ بدون پرونده .تا تاریخ  9آبان  1378در بایگانی ضبط شود.
تمامًا سری
سری

سند شماره )(24
سری ـ  10آبان  58اعضاء ـ  1نوامبر 79
به :بیروت رونوشت برای تهران
از :رئیس 544529
هشدار :شامل منابع و شیوههای اطالعاتی است ـ .ام .جی .بارج
عطف به :بیروت NLB-18692 54965
 1ـ میخواهیم به مناسبت به دست آوردن گزارش مرجع به باناسکو تبریک بگوییم .این گزارش
درباره موضوعی است که بسیار مورد عالقه است و بسیار به موقع بود .این گزارش در یادداشـتهای
صبحگاهی مدیر اطالعات مرکزی در یک یادداشت به مدیر مرکز تحلیل خارجی کشور و در یک ضمیمه
توجیه روزانه رئیس جمهور به کار رفت .به این گزارش یک نمره ” “10داده خواهد شد .نیازی به گفتن
ندارد که از ادامه تهیه گزارش درباره این عنوان استقبال میشود.
 2ـ پرونده 946977 :ـ  .201تا تاریخ  10آبان  1378در بایگانی ضبط شود.
تمامًا سری
سری
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سند شماره )(25

توزیع 10 :آبان  1358ـ اول نوامبر 79
این یک گزارش خبری است که مورد سنجش نهائی اطالعاتی قرار نگرفته است.
طبقهبندی گزارش :سری.
هشدار :شامل منابع و شیوههای اطالعاتی است ـ غیرقابل رؤیت برای اتباع بیگانه ـ غیر قابل رؤیت
برای پیمانکاران مشاور ـ پخش و اقتباس اطالعات تحت نظر تهیه کننده میباشد.
ـکشور :ایران  /لیبی  /ممالک غربی
موضوع :مشاهداتی از اوضاع ایران )تاریخ اطالعات اواخر شهریور ـ اوائل مهر (1358
منبع :یک افسر نظامی غیر ایرانی که گزارشهایش در سایر زمینهها عمومًا مورد تأییدبودهاند .او این خبرها
را در مکالماتش با مقامات ایرانی در مشاهده شخصی خود به دست آورده.
 1ـ اوضاع داخلی ایران آنقدر که وسایل ارتباط جمعی مخالفین وصف میکنند بیقرار نیست .به
استثنای ـکردستان در مابقی نقاط کشور امنیت برقرار شده است .به نظر ایرانیها ناآرامی آن منطقه در نتیجه
حمایت صدام حسین ٬رئیس جمهور عراق ٬از کردهاست .ایرانیها او را تنها آشوبگر اوضاع ـکردستان
میدانند.
 2ـ بعضی ایرانیها اظهار داشتهاند که ممکن است در آینده نزدیک بسیاری از مقامات دولت ایران
عوض شوند و نخست وزیر مهدی بازرگان ممکن است در بین آن مقامات باشد .این ایرانیها پیشبینی
میکنند فضای )سیاسی( قدری تغییر کند ٬اما این تغییر پیش از همه به نفع آیتاهلل روح اهلل خمینی خواهد
بود که قویترین فرد ایران است .یک مقام ایرانی اظهار داشت که در هفتههای اخیر دولت ایران از ”ـکثرت
امور شگفتانگیز“ اطالع پیدا کرده است .بنابر این ایرانیها انتظار دارند که ماههای آتی پردردسر و دشوار
باشند؛ اما در انتها به نفع ایران ٬تودههای آن و جنبش انقالبی تمام شود.
 3ـ مقامات ایرانی درباره ارتباط بین نخستوزیر پیشین شـاهپور بـختیار ٬آیت اهلل سـید کـاظم
شریعتمداری و کانون وکالی رادیکال که رئیس پیشین شرکت ملی نفت یکی از اعضای آن است ٬اظهار
نگرانی کردهاند که ایرانیها عزم آن را دارند که اینارتباط را در هم بشکنند و هم اـکنون برای چنین اقدامی
دست به کار شدهاند .ایرانیها همچنین قصد دارند که حضور کمونیستها را در ایران و سایر کشورهای
مسلمان ریشهـکن کنند.
ایرانیها به سختی مشغول تصفیه ارتش و تجدید سازمان آن میباشند .وزیر دفاع جدید دکتر مصطفی
چمران یک فرد غیر نظامی است که سابقًا در آمریکا بوده است .چمران در سال  1350به لبنان رفت و به
پیروان امام موسی صدر پیوست .در سازمان امل صدر وی به عنوان یک مقام نظامی منصوب شد و با آن
جنبش تا هنگام پیروزی انقالبیون ایران ماند .او فعاالنه در انقالب شرکت جست و به پیروزی آن مدد
رساند .هنگامی که در لبنان بود ٬وی در یک مدرسه در تیره درس میداد .ایرانیها او را زیرک ٬صادق و
دارای مالـکهای روحی باال میدانند .وی یک کارگر بدون خستگی است و شکایات کمی ابراز میکند .او
حدودًا  47ساله٬قد بلند ٬سبزه و کمی طاس است .اـگر که شرایط و زمان اجازه دهد انتظارزیادی ازفعالیت
او در ارتش میرود.
 5ـ ایرانیها لیبی را یک زرادخانه تسلیحات به حساب میآورند آنها از حضور کوباییها ٬شورویها٬
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بلغاریها ٬یوگسالویها ٬ترکها و اتباع سایر کشورها و در اـکثریت بودن کوباییها و شورویها اطالع دارند .در
لیبی تعداد زیادی هم آفریقایی هستند که آموزش میبینند و پیش از بازگشت به کشورهای خود اسلحه
دریافت میدارند) .توضیح ستاد :لیبیاییها به فلسطینیها و احتماًال آمریکای جـنوبیها و اروپـاییها هـم
آموزش میدهند (.ما از حضور پرسنل نظامی کوبایی در آنجا خبری نداریم .با این وجود ٬تقریبًا  300نفر
پرسنل پشتیبانی درمانی و تعدادی کارگر ساختمانی کوبایی ممکن است در آینده به آنجا بیایند.
 6ـ به دست آمده در ) 25مهر (1358
 7ـ انتشار از حوزه فعالیت :فرستاده شد به امان ٬بیروت ٬قاهره ٬دمشق ٬بیتالمقدس ٬جده ٬ـکویت٬
تهران ٬تلآویو ٬کابل ٬تریپولی ٬منامه.
طبقهبندی گزارش :سری
هشدار :شامل منابع و شیوههای اطالعاتی است
غیرقابل رؤیت برای بیگانگان  /غیر قابل رؤیت برای پیمانکاران یا مشاوران پیمانکار
پخش و اقتباس خبر :تحت نظر تهیه کننده
تا تاریخ  10آبان  78در بایگانی ضبط شود .طبقهبندی توسط مأمور گزارشگر .تمام اجزاء گزارش
حاوی طبقهبندی و قیود کل سند میباشند.

ـکتاب چهل وپنجم
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پیشگفتار
با شروع مبارزات آزادیخواهانه مردم شبه قاره هند علیه کمپانی هند شرقی و انگلیس و دوام این
مبارزات و نیاز به تأسیس دولتی مستقل جهت پشتیبانی از مصالح مسلمین بر پایه فرهنگ اسالمی و تبلیغ
و گسترش این طرزتفکر توسط بزرگانی چون عالمه اقبال الهوری ٬باالخره در سال 1326شمسی کشور
پاـکستان تأسیس گردید.
بعد از فوت محمدعلی جناح ٬رهبر پاـکستان ٬این کشور صحنه مبارزات سیاسی شد تا سال  1349که
ژنرال یحییخان مقدمات انتخابات عمومی را فراهم آورد و در نتیجه آن ”ذوالفقار علی بوتو“ در پاـکستان
غربی و ”مجیب الرحمن“ در پاـکستان شرقی به پیروزی رسیدند .به دنبال جنگ هند و پاـکستان ) (1350و
استقالل بنگالدش یحییخان در مقابل فشار افکار عمومی زمام امور را به بوتو واـگذار نمود.
در سال  1352قانون اساسی پاـکستان به تصویب رسید و بوتو از ریاست جمهوری کنارهـگیری کرد و
سمت نخست وزیر را به عهده گرفت.
تقلب وی در انتخابات سال  1356منتهی به شورش سراسری مردم و تقاضای اسالمی کردن حکومت٬
ـگردید که نهایتًا منجر به کودتای نظامی ژنرال ضیاءالحق شد.
 97درصد از جمعیت  80میلیونی پاـکستان را مسلمانان تشکیل میدهند .اقتصاد این کشور متکی بر
ـکشاورزی است به طوری که  60درصد نیروی کار این کشور از کشاورزان تشکیل شده است .این رقم در
بخش صنعت به  16درصد میرسد که عمدتًا در بخشهای نساجی پنبه٬تهیه مواد غذایی ٬تنباـکو ٬مهندسی٬
شیمیایی ٬گاز طبیعی و ...مشغول به کارند.
اسناد مندرج در این کتاب از نظر زمانی محدود به سالهای  1356تا  7آبان  1358که عمدتًا شامل
تجزیه و تجزیه و تحلیل اوضاع اقتصادی ٬سیاسی ٬امنیتی و روابط خارجی حکومت ضیاءالحق و شرح
دیدارها و مالقاتهای مسئولین کشوری یا سران احزاب و گروههای فعال در پاـکسـتان بـا کـارمندان
سفارتآمریکا در پاـکستان و مسئولین حکومتی آمریکاست.
با توجه به اسناد مندرجه ٬مشکالت و اهم مطالب مربوط به پاـکستان در چند محور زیر خالصه
میشود:
مسائل اقتصادی ٬سیاست خارجی ٬اوضاع اجتماعی و سیاست داخلی حکومت ژنرال ضیاءالحق
مسائل و مشکالت اقتصادی
اقتصاد بیمار پاـکستان که متکی بر وامهای خارجی است ٬نقش و ماهیت کشورهای وامدهنده به
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پاـکستان ٬همچنین کسری بودجه عظیم و برنامه بودجه سال 80ـ 79از اهم مسائل مطرح شده در بعد
اقتصادی اسناد است .به طورکلی پاـکستان در جبهه اقتصادی با چندین مشکل روبروست که مهمترین
عامل آن کسری بودجه عظیم دولت است که ناشی از سوبسیدهای عظیم مواد مصرفی و بودجه سنگین
نظامی و گسترش بافت بوروکراتیک دولت میباشد و همین امر علت عمده وابستگی شدید اقـتصاد
پاـکستان به وامهای خارجی است.
التقاط دیدگاههای مبتنی بر سرمایهداری و اسالم در بعد اقتصادی و ارائه آن تحت عنوان اسالمی
ـکردن اقتصاد پاـکستان ٬نتوانسته و نخواهد توانست اقتصاد بیمار این کشور را نجات دهد.
عدم شناخت و اعتقاد برنامهریزان اقتصادی این کشور به اصول اسالم به ویژه اصول اقتصادی اسالم٬
عدم دخالت و طرد مسلمانان انقالبی و آـگاه ٬وابستگی فرهنگی و اعتقادی آنان به غرب موانع اصلی در
جهت رسیدن به یک اقتصاد سالم هستند .ارائه برنامههای اقتصادی تحت عنوان اسالمی کردن اقتصاد
پاـکستان را نیز میتوان ناشی از تالش حکومت در استفاده از احساسات اسالمی مسلمانان این کشور در
جهت همکاری و همگامی با دولت برای جبران کسری بودجه تلقی کرد .البته وخامت اوضاع فعلی اقتصاد
تنها مربوط به دوران حکومت ضیاء نبوده و مشکل مبتال به پاـکستان در خالل زمامداری حاـکمان مختلف
بوده است؛ ولی برخورد و ارائه روشهای غلط در مقابله با این مشکالت نیز نجاتبخش اقتصاد وابسته به
وامهای خارجی این کشور نخواهد بود .به بیانی دیگر فرهنگ و ایدئولوژی متکی به غرب ٬اقتصادی
مستقل و سالم به بار نخواهد آورد.
سیاست خارجی
موقعیت خاص جغرافیایی پاـکستان یعنی همسایگی بـا چـین ٬افـغانستان ٬ایـران و هـندوستان و
همسایگی با واسطه با روسها و اقیانوس هند به سیاست خارجی این کشور ویژگی خاصی بخشیده که به
ِ
تبع این ویژگی روابط و برخوردهای پاـکستان با کشورهای دیگر و به ویژه ابرقدرتها و همسایگانش از
جهات گوناـگون مورد توجه قرار میگیرد.
روابط پاـکستان با آمریکا و شوروی با توجه به اسناد مندرجه شامل مطالب زیر است:
روابط با آمریکا
اختالفات دیرینه بین هند و پاـکستان از دیرباز این دو کشور را در مقابل هم قرار داده و به خاطر نوع
روابط هند با شوروی ٬پاـکستان به طرف آمریکا سوق داده شده است .همچنین تجاوز روسها به افغانستان
و حمایت از رژیم دستنشانده کابل به اضافه عالیق و کششهای قلبی و اعتقادی زمامداران پاـکستان
زمینهساز و بهانه ارتباطات بسیار نزدیک با آمریکا بودهاند .حضور آمریکا در صحنههای سیاسی و
اقتصادی پاـکستان نیز متضمن منافع این جنایتکار درمنطقه و در این کشور میباشد ٬لیکن مشکل به ظاهر
عمده در از سرگیری روابط حسنه و عالی با حکومت ضیاء ظاهرًا گسترش تسلیحات هستهای از سوی
پاـکستان میباشد که این سیاست از زمان بوتوشروع شده و رئوس کلی این سیاست توسط حکومت ضیاء
حفظ گردیده است .مخالفت آمریکا با سیاست هستهای پاـکستان به عنوان جلوگیری از گسترش تسلیحات
هستهای به عنوان بهانهای برای عدم فروش تجهیزات و تسلیحات نظامی و واـگذاری وام به این کشور
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قلمداد میشد و ارسال وسایل و واـگذاری وامها را در حد پایینی محدود کرده بود.
البته عامل اصلی امتناع آمریکا از کمک به پاـکستان رامیتوان ترس آمریکا از عدم امکان بازپرداخت
وجوه تجهیزات و وامها به خاطر اوضاع بد اقتصادی این کشور ٬یافتن امکان مناسب برای اعمال نفوذ
مستقیمتر در امور داخلی پاـکستان و بروز حوادث غیرقابل پیشبینی و غیرقابل کنترل نظیر آنچه در ایران
واقع شده بود دانست.
پاـکستانیها نیز نیاز خود به بمب و سالحهای اتمی را اینگونه توجیه میکردند که مجهز بودن به یک
نیروی هستهای نه تنها ثبات منطقه را به هم نمیزند بلکه ثبات را در منطقه افـزایش مـیدهد .البـته
پاـکستانیها هرگز صراحتًا نیاز خود را به بمب اتمی بیان نمیکردند و تداوم کار تأسیسات مربوط بـه
تسلیحات هستهای را با نیاز به استفاده صلحآمیز از نیروی اتمی توجیه میکردند ٬ولی همه اینها در اصل
مقابله و برابری بود با تسلیحات و قدرت تهاجمی و دفاعی هندوستان .فرانسه نیز که یکی از طرفهای
قرارداد و دخیل در ایجاد و راهاندازی این تأسیسات بود ٬ظاهرًا تحت فشار آمریکا از انجام این قرارداد
سرباز زده بود و در این رابطه تعدادی از اسناد این مجموعه به گفتگوهای طرفهای فرانسوی و آمریکایی
در جلوگیری پاـکستان ازادامه کار مجتمع هستهای و امکان ادامه کار این مجتمع به وسیله خود پاـکستانیها
مربوط است .پاـکستان نیز طبق اسناد ادامه کار مجتمع را با خرید لوازم و دستگاههایی از ایتالیا ادامه داده
بود و در طول زمان همراه با تهیه مقدمات الزم برای خرید وسایل درمنطقهای بنام کاهوتااقدام به ساختن
دستگاه غنیسازی اورانیوم در جهت تکمیل پروژه و راهاندازی مجتمع هستهای نموده بود.
پاـکستانیها در اـکثر مالقاتها با مقامات آمریکایی با اصرار و شدت زیاد خواستار تضمینهای امنیتی از
جانب مقامات آمریکایی و سالحهای پیشرفته و استراتژیک بودند ٬تا علیه تهاجم هند خود را مجهز
نمایند ٬این امر با تهاجم روسها به افغانستان و استقرار رژیم وابسته به شوروی در کابل شدت بیشتری پیدا
ـکرد .به طورکلی هندوستان و سیاستهای متخذه از طریق دولتهای مختلف هندی یکی از قویترین عوامل
تعیینکننده سیاست خارجی پاـکستان به خصوص در رابطه با نیازهای تسلیحاتی سیاست خـارجـی
پاـکستان بخصوص در رابطه با نیازهای تسلیحاتی آن کشور بوده است.تأـکید پاـکستان برگرفتن تضمینهای
امنیتی از آمریکا تکیه و استناد به قرارداد دوجانبه پاـکستان و آمریکا بود که برمبنای آن در صورتی که
پاـکستان از طرف یک کشور کمونیست یا یک کشور وابسته به کمونیستها مورد تهاجم قرار میگرفت
آمریکا ملزم به عکسالعمل نظامی بر علیه کشور مهاجم میگردید .البته پاـکستان مدعی بود که در صورتی
ـکه پاـکستان از طرف یک کشور غیرکمونیستی )چون هند( نیز مورد هجوم قرار گیرد آمریکا بایستی طبق
مفاد قرارداد دوجانبه عکسالعمل مناسب نشان دهد که آمریکاییها اظهار میداشتند که قرارداد دوجانبه
 1959هیچگونه تعهدی را در قبال تضاد هند و پاـکستان برای ما پدید نمیآورد.
روابط با شوروی
ـکمکهای نظامی اقتصادی به هند که مهمترین دشمن پاـکستان قلمداد میشود ٬از عوامل عمده روی
آوری پاـکستان به سمت آمریکا بوده است ٬ولی به خاطر سرخوردگی پاـکستان از آمریکا برسر مسائل ذـکر
شده و احتماًال به عنوان چراغ قرمزی به آمریکا ٬حرکت مبنی بر سازش با شوروی که از زمان بوتو شروع
شده بود در دوران حکومت ضیاء ادامه یافت .تجاوز شوروی به افغانستان و روانه شدن سیل پناهندگان و
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آوارگان افغانی به پاـکستان ومشکالت امنیتی و سیاسی ناشی از این امر ٬عامل دیگری بود که ترس دیرینه
پاـکستان را که از امیال و آرمانهای شوروی در جهت دستیابی به اقیانوس هند از طریق پاـکستان ناشی
میشد ٬شدت بخشد .بدین جهت پاـکستان سعی مینمود که از یک طرف حمایت آمریکا مبنی برگرفتن
تضمینهای امنیتی در قبال تجاوزات روسها یا کشورهای متحد آن به دست آورد واز طرف دیگر به خاطر
وضع بد اقتصادی و عدم حمایت کامل مالی و لجستیکی آمریکا و اعالم سرخوردگی خویش از آمریکا٬
زمامداران پاـکستانی هیئتهایی راروانه شوروی نمود؛ از جمله هیئتی شامل آقاشاهی که توانست نظر مثبت
روسها را مبنی بر کمک بیشتر شوروی در زمینه راهاندازی کارخانه ذوبآهن کراچی به دست آورد و وامی
به مبلغ  220میلیون دالر برای هزینههای این پروژه دریافت دارد .پاـکستانیها موضع مثبت شوروی را از
دو جنبه تحلیل میکردند :یکی به عنوان عاملی در جهت خنثیسازی نگرانیهای پاـکستان در رابطه با
مقاصد واقدامات شوروی در افغانستان و دیگر نگرانی شوروی در مورد راستگرا شدن کشورهای آسیای
جنوب غربی چون هند )در زمان موراجی دسای( ٬پاـکستان ٬بنگالدش و سریالنکا.
مسئله آوارگان افغانی پناهنده شده به پاـکستان نیز ازمواردی بود که پاـکستان را با افغانستان و به بیانی
با روسها درگیر میساخت .مشکالت اقتصادی که این آوارگان به وجود میآوردند از طریق تـوسل
پاـکستان به سازمانهای بینالمللی تا حدودی مرتفع میشد .در ضمن پاـکستان از بهرهبرداری از گروههای
افغانی که این کشور را محل تجمع مکانی برای دایر کردن دفاتر سیاسی خویش نموده بودند ٬جهت مقاصد
مقامات مختلف این کشور مبنی بر همکاری ٬از کمک بـه
سیاسی غافل نبود و علیرغم اختالف نظر
ِ
ـگروههای همفکر و همعقیده با خودش خودداری نمیورزید و به عنوان کانالی که از طریق آن کمکهای
عربستان سعودی و کشورهای دیگر به گروههای خاص افغانی میرسید عمل مینمود و در این میان خود
نیز بینصیب نمیماند.
سیاست و امنیت داخلی
پیچیدگیهای سیاست داخلی پاـکستان را میتوان ناشی از نقش عناصر متناقض و گوناـگون ملی در این
ـکشوردانست و بررسی اجمالی وضع اجتماعی این کشورمیتواند ریشه آشفتگیها وپیچیدگیهای مرتبط به
سیاست داخلی را روشن کند.
ملت پاـکستان با  %17باسواد ٬در کل مردمی مستضعف و رشد نایافته هستند که اـکثرًا مسلمان و اهل
سنت میباشند .گرایش به اسالم ٬هر چند اسالم سنتی ٬نقش فعالی در تشکیالت و گروههای سیاسی بازی
ـکرده و اـکثر احزاب موجود تحت رهبری افرادی با وجهه و شخصیت مذهبی هستند و مبنای تشکیل نیز
ظاهرًا اعتقادات مذهبی است .دولتمردان و حاـکمان پاـکستان نیز از این احساس کلی مردم غافل نبوده٬
لهذا سعی نمودهاند که با تظاهر به اسالم و تظاهر به گسترش احکام اسالم در امور حکومتی از جمله گرفتن
زکات و تأسیس بانکهای بدون بهره به اضافه یک سری اصالحات رفرمی ٬خود را با تفکر و اعتقاد کلی
مردم هماهنگ نشان دهند .همین امر یعنی تظاهر به اسالم و رابطه بین دولتمردان )به خصوص ضیاء( و
رهبران احزاب مذهبی وابسته به آنان مانع از رشد تفکر صحیح اسالمی و نگرشی پویا و انقالبی به اسالم و
احکام اسالم در این کشور بوده و این تنها منحصر به برادران اهل سنت نیست بلکه توجه به ظواهر و آداب
و رسوم در بین شیعیان به مراتب رشدی قویتر از توجه به محتوای عمیق قرآن و درکی صحیح از احکام
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اسالم داشته است و همین سطحینگری و توجه به ظواهر ٬درگیریها و برخوردهای شیعه و سنی را رواج
داده که این درگیریها هم باعث تداوم تمسک به ظواهر است و هم برآورنده اهداف استعمار مبنی بر تفرقه
بین مسلمین.
ـگذشته ازویژگیهای مذهبی ٬بافت قبیلهای و عشیرهای پاـکستان و پیوند این قبایل با جریانات سیاسی
داخلی و خارجی برشدت پیچیدگی سیاست داخلی پاـکستان افزوده است .به عنوان مثال ایالت بلوچستان
پاـکستان با توجه به تعدد قبایل ٬سوابق نفوذ شوروی ٬افزایش فعالیت حزب خلق بوتو بعد از اعدام وی٬
حضور پناهندگان افغانی ٬بافت خان خانی و تأثیر آن بر عامه مردم این ایالت و مسائلی دیگر ٬به صورت
یکی از آسیبپذیرترین ایاالت و از جمله مشکالت مبتال به حکومت ضیاء است.
ـکودتای نظامی و روی کارآمدن ژنرال ضیاء و به دنبال آن تشکیل حکومت نظامی ٬مشکالت متعددی را
برای این کشور به وجود آورد.
علیرغم قول ضیاء مبنی بر برگزاری انتخابات آزاد تا مدتها چنین امری به وقوع نـپیوست .عـدم
برگزاری انتخابات از سویی باعث بیاعتباری وبیحیثیتی ضیاء و دولت وی میشد و از سوی دیگر ضیاء
را وادار به اعمال انفعالی در مقابل واـکنشهای جامعه ٬احزاب و مطبوعات مینمود و سیاست دولت را هر
چه بیشتر به سوی نظامیگری و اعمال زور سوق میداد.
احزاب وابسته یا مخالف رژیم و کشمکشها و درگیریهای آنان با یکدیگر ٬بوتو ٬اعدام وی و فعالیتهای
حزب خلق بوتو و نقش همسر و دختر وی ٬نقش مطبوعات و رسانههای گروهی و برخورد حکومت
نظامی با آنها ٬فعالیتهای سیاسی دانشجویان ٬به اضافه مشکالت و مسایل مرقوم و به ویژه مشکالت و
بحران اقتصادی ٬سیاست داخلی این کشور را با عدم ثبات و بحران شدید روبرو ساخته بودند .مطالب
مندرج در اسناد در مجموع تشریح مطالب فوق است.
دانشجویان مسلمان پیرو خط امام
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سند شماره )(1

پاـکستان
خشکی
 803000کیلومتر مربع )شامل بخش پاـکستانی جامو ـ کشمیر( %40 ٬قابل کشت ٬شـامل %24
زمینهای کشت شده %23 ٬نامناسب برای زراعت %34 ٬دارای وضع نامشخص کـه احـتماًال لمیـزرع
میباشد %3 ٬پوشیده از جنگل.
طول مرزهای خشکی 5900 :کیلومتر
آبها
محدوده قلمرو آبی )طبق ادعا( 12 :میل دریایی )محدوده ماهیگیری  200میل دریایی ٬به اضافه 100
میلی دریایی منطقه حفاظت شده فراتر از قلمرو دریایی( ٬منطقه انحصاری اقتصادی  200میل دریایی.
طول خط مرزی ساحلی 1046 :کیلومتر
مردم
جمعیت 80171000 :نفر به استثنای جوناـگاد ٬ماناوادر ٬گیلگیت بالتستان و منطقه مورد اختالف
جامو ـ کشمیر) ٬ژوئیه  .(1979میانگین میزان رشد ساالنه) %3 :جاری(.
ملیت :نام ـ پاـکستان ٬صفت ـ پاـکستانی.
مذهب %97 :مسلمان %3 ٬مذاهب دیگر.
زبان :اردو زبان رسمی است ٬کل زبانهای محاورهای ـ  %7اردو %64 ٬پنجابی %12 ٬سندی %8 ٬پشتو٬
 %9زبانهای دیگر ٬انگلیسی زبان مشترک به حساب میآید.
سطح سواد :حدود %17
نیروی کار 22 :میلیون نـفر )آمـار  %60 ٬(1978کشـاورزی %16 ٬صـنعت %7 ٬تـجارت%15 ٬
خدمات %2٬بیکار.
نیروی کار سازمان یافته %5 :نیروی کار
دولت
نام قانونی :جمهوری پاـکستان
نوع :جمهوری فدرال پارلمانی ٬ارتش در  14تیرماه  1356قدرت را به دست گرفت و موقتًا بعضی از
مفاد قانون اساسی را به حالت تعلیق درآورد.
پایتخت :اسالمآباد.
تقسیمات فرعی سیاسی 4 :ایالت ـ پنجاب ٬سند ٬بلوچستان ٬و ایالت مرزی شمال غربی ـ و قلمرو
پایتخت یعنی اسالمآباد و مناطق قبیلهای تحت کنترل حکومت مرکزی .پاـکستان مدعی است که منطقه
آزاد کشمیر به دنبال حل اختالف پاـکستان و هند مستقل است ٬لیکن در حقیقت تحت کنترل پاـکستان
میباشد.
نظام حقوقی :استوار بر قانون عوام انگلستان ٬مقررات اجباری دادگاه بینالمللی را با حفظ بعضی
اختیارات میپذیرد ٬حکومت ضیاء دادگاههای اسلیاریا )(Sliariaی اسالمی را به محاذات دادگاههای
غیرنظامی تأسیس کرده و برای جرایم جنحه مجازاتهای قرآن را در نظر میگیرد.
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روز تعطیل ملی :روز پاـکستان 3 ٬فروردین ماه.
رهبر دولت :رئیس جمهور و رئیس حکومت نظامی ژنرال محمد ضیاءالحق.
شرکت در انتخابات :برای تمام افراد از  18سال به باال آزاد است.
انتخابات :مخالفت با تحریف انتخابات درفروردین  1356منجر به کودتای نظامی گردید .ارتش قول
داد که انتخابات جدید ملی و ایالتی را در مهرماه  1356برگزار نماید ٬لیکن بعدها آن را به تعویق انداخت و
اـکنون تاریخ برگزاری انتخابات را  26آبان  1358اعالم کرده است.
احزاب و رهبران سیاسی :حزب خلق پاـکستان ٬جناح حامی بوتو ٬خانم ز ٬الف ٬بوتو؛ جناح میانهرو٬
موالنا کوثر نیازی؛ طریق استقالل ٬اصغر خان؛ حزب ناسیونال دموکرات ٬شربازمزاری )در سال 1354
توسط اعضای حزب غیرقانونی ملی عوام ٬عبدالوالی خان که رهبر بیقید و شرط حـزب نـاسیونال
دموکرات است تأسیس گردید(.
جمعیت العلمای پاـکستان ٬موالنا شاه احمد نورانی؛ اتحاد ملی پاـکستان ائتالف از شش حزب شامل
اتحادیه مسلمان پاـکستان ـ گروه پیرپاـگارا ٬جمعیت اسالمی ٬طفیل محمد ٬جمعیت العلمای اسالم ٬مفتی
محمود.
ـکمونیستها:
تعداد اعضای حزبی بسیار ناچیز است ٬لیکن هواداران آنها حدود چند هزار نفر برآورده شدهاند.
دیگر گروههای سیاسی یا جوساز :ارتش مهمترین نیروی سیاسی به حساب میآید.
عضو سازمانهای زیر میباشد:
بانک عمران آسیایی ٬طرح کلمبو ٬سازمان مواد غذایی و کشاورزی ٬قرارداد عمومی تعرفه و تجارت٬
ـگروه  ٬77آژانس انرژی اتمی بینالمللی ٬بانک بازسازی و عمران بینالمللی ٬ICAC ٬سازمان بینالمللی
ـکارگر ٬سازمان مشاوره دریایی بین دولتین ٬صندوق بینالمللی پول ٬اتحادیه تجاری بینالملل ٬شورای
غله بینالملل ٬سازمان همکاری و عمران منطقهای ٬سازمان ملل ٬یونسکو ٬اتحادیه پست جهانی ٬سازمان
بهداشت جهانی ٬سازمان هواشناسی جهانیWTD , WSG ٬
اقتصادی
تولید ناخالص ملی) :برآورد مربوط به سال مالی  15 (1978میلیارد دالر ٬تولید ناخالص سرانه 200
دالر ٬میانگین رشد واقعی ساالنه 78) %4ـ(1970
ـکشاورزی :بهرهور از سیستم آبیاری وسیع ٬محصوالت اصلی :گندم ٬برنج ٬پنبه؛ کمبود مواد غذایی٬
 2/3میلیون تن در سال مالی  1979وارد کرده است.
ماهیگیری :میزان صید  197550تن )برآورد سال (1978
صنایع مهم :نساجی پنبه ٬تهیه مواد غذایی ٬تنباـکو ٬مهندسی شیمیایی ٬گاز طبیعی.
نیروی برق3495000 :کیلووات ظرفیت ) (1978به  15/9میلیاردکیلووات ساعت تولید شده )٬(1978
 205کیلووات ساعت سهم تولید سرانه برق.
نیروی برق
صادرات 1342 :میلیون دالر )با احتساب هزینه حمل تا مقصد در سال  ٬(1978شامل پنبه )خام و
صنعتی( ٬برنج.
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واردات 2738 :میلیون دالر با احتساب هزینه کاال و بیمه در سال  ٬1978حبوبات ٬روغن خوراـکی٬
نفت خام ٬ماشینآالت ٬تجهیزات ترابری ٬مواد شیمیایی.
طرفهای مهم تجاری :آمریکا ٬انگلستان ٬ژاپن ٬آلمان غربی.
ـکمکها )شامل بنگالدش قبل از سال  :(1972اقتصادی ـ آمریکا )سالهای مالی 77ـ1/5 (1970
میلیارد دالر )به استثنای آنچه اـکنون بنگالدش نامیده میشود( ٬شوروی )77ـ 495/8 (1970میلیون
دالر ٬چین )77ـ 7 (1970میلیون دالر ٬چین )77ـ352 (1970میلیون دالر٬اروپای شرقی )77ـ(1970
 19میلیون دالر ٬کمک اقتصادی اوپک )78ـ 1/6 (1974میلیارد دالر )سری/غیرقابل رؤیت بـرای
بیگانگان(.
بودجه :مخارج ٬سال مالی  1978ـ مخارج جاری 2048/7 ٬میلیون دالر ٬هزینه سرمایه 1717/2
میلیون دالر.
نرخ تبدیل ارز 9/9 :روپیه = یک دالر آمریکا )از فوریه (1973
سال مالی :اول ژوئیه =  30ژوئن.
شبکههای ارتباطی
راهآهن :جمعًا  8816کیلومتر ) 446 ٬(1979کیلومتر با وسعت ریل استاندارد )1متر( 7758 ٬کیلومتر
ریل پهن )1/676متر( 6/2 ٬کیلومتر ریل باریک ) %0/762متر(؛  1022کیلومتر ریل مضاعف 286
ـکیلومتر راهآهن برقی .راهآهن این کشور دولتی میباشد.
شاهراهها :جمعًا  87472کیلومتر ) 26855 ٬(1978کیلومتر آسفالته 19500 ٬کـیلومتر شـوسه٬
 3100کیلومتر خاـکی هموار 38017 ٬کیلومتر خاـکی ناهموار.
راههای آبی داخل خشکی 1850 :کیلومتر.
خطوط لوله 230 :کیلومتر خط لوله نفت خام 1931 ٬کیلومتر خط لوله گاز طبیعی.
بنادر :یک بندر بزرگ 5 ٬بندر کوچک.
ناوگان تجاری :شامل  49کشتی )با تناژ ثبت شده ناخالص  1000یا بیشتر( بالغ بر تناژ ثبت شده
 ٬435400تناژ کلی  599200شامل  47کشتی باربری ٬یک کشتی باربری غول آسا ٬یک تانکر.
)خیلی محرمانه(
هواپیمایی کشوری 27 :هواپیمای بزرگ ترابری
فرودگاهها :جمعًا  108فرودگاه دارد که  101فرودگاه آن قابل استفاده است 63 .فرودگاه باند ثابت٬
یک فرودگاه با باند 3660متری  25فرودگاه با باندهای فرود وپرواز 3659ـ2440متری 47 ٬فرودگاه با
باندهای فرود و پرواز 2439ـ 1200متری.
شبکه ارتباط از راه دور :سرویس ارتباط رادیویی بینالمللی خوب میکروویو و ماهوارهای ٬ارتباط
رادیویی داخلی چندان خوب نیست ٬سرویس انـتشاراتـی آن بسـیار خـوب است 300000 ٬تـلفن
)تقریبی(دارد ) 0/4تلفن برای هر 100نفر( 27 ٬ایستگاه ا ـ ام ٬فاقد ایسـتگاه اف ـ ام 16 ٬ایسـتگاه
تلویزیون ٬و  4ایستگاه تقویت کننده و یک ایستگاه ماهواره زمینی نیز دارد.
دفاع
نیروی انسانی نظامی :مذکر  49ـ  15ساله 17814000 ٬نفر 10591000 ٬نفر مناسب برای خدمات
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نظامی ٬ساالنه  954000نفر در سن  17سالگی آماده خدمت در ارتش میشوند.
پرسنل 408000 :نفر نیروی زمینی 9900 ٬نفر نیروی دریایی ٬حدود  17600نفر نیروی هوایی
) 550خلبان(  71800نفر نیروهای مسلح شهری )سری(.
مهمترین واحدهای نیروی زمینی 6 :قرارگاه سپاه 16 ٬لشکر پیاده 2 ٬لشکر زرهی 4 ٬تیپ مستقل
پیاده 6 ٬تیپ توپخانه 4 ٬تیپ مستقل زرهی 6 ٬هنگ زرهی شناسایی )بااستعداد گردانی( 2 ٬تیپ توپخانه
پدافند هوایی 6 ٬اسکادران موشکهای سام ٬و یک گروه خدمات ویژه و یک جناح هوا نیروز )خیلی
محرمانه(.
ـکشتیهای نظامی :یک ناو سبک کرویزر 6 ٬ناو از نوع مخرب ٬گشتی ساحلی 7 ٬ناو جنگ افزار مین3 ٬
ناو کمکی )سری(.
هواپیماهای نظامی 585 :فروند ) 364جت جنگنده 14 ٬فروند هواپیمای توربین مـلخدار101 ٬
هواپیمای ملخی 106 ٬فروند هلیکوپتر( دارای آمادگی عملیاتی )سری  /غیرقابل رؤیت برای بیگانگان(.
تدارکات :تسلیحات پیاده نظام و مهمات مورد نیاز را تا کالیبر  106میلیمتر تولید میکند .آمریکا و
اروپای غربی تاسپتامبر  1975مهمترین منابع تدارکات نظامی به شمار میآمدند.از آن زمان به بعد چین و
پس از آن فرانسه به صورت مهمترین منابع درآمدهاند .در مارس  1975مذاـکراتی با آمریکا آغاز شد؛ در
سالهای اخیر تسلیحات و مهمات پیادهنظام را چین و ترکیه در اختیار این کشور قرار میدادهاند؛ چین
تانک و توپخانه متوسط ٬کره شمالی توپخانه و مهمات ٬ایران نفربرهای زرهی و خدمات تعمیراتی تانکها٬
چین ٬فرانسه ٬سوئد و انگلستان هواپیما ٬شوروی ٬آمریکا ٬فرانسه هلیکوپتر ٬چین ٬شوروی ٬ایـران و
چکسلواـکی وسائط نقلیه ترابری ٬فرانسه  3زیر دریائی 85 ٬فروند جت جنگنده میراژ به این کشور داده
است ٬چین بیش از  200جت جنگنده و آموزشی12 ٬قایق گشتی از نوع شانگهای دوم 2 ٬ضدزیردریایی
هانیان ٬و  4ناوچه اژدرانداز هوچان به این کشور داده است .اخیرًا پرتغال نیز یک زیردریایی به این کشور
)سری(.
داده است .دیگر ناوهای نیروی دریایی آن از طریق انگلستان و آمریکا تأمین گردیده است ّ
بودجه نظامی 1/15 :میلیارد دالر برای سال مالی که در  30ژوئن  1979پایان مییابد ٬که حدود%28
بودجه دولت مرکزی را در برمیگیرد.
امنیت و اطالعات
اداره اطالعاتی نیروهای مسلح ٬نظامی ٬داخلی و خارجی ٬دفتر اطالعاتی پاـکستان ٬داخلی/خارجی٬
آژانس تحقیقات فدرال ـ داخلی ٬آژانس تحقیقات جنایی ـ داخـلی )سـری  /غـیرقابل رؤیت بـرای
بیگانگان(.
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سند شماره )(2

تاریخ 12 :دی  1356ـ  2ژانویه 78
اداری ـ غیر رسمی
سری
سفارت آمریکا در تهران ایران چارلز دبلیو .ناس سرپرست بخش امور ایران
واشنگتن ٬دی .سی
وزارت امور خارجه
چارلی عزیز
در اجالس اخیر رؤسای نمایندگیها که اخیرًا در نپال برگزار شده بود ٬ما منشأ نگرانیهای پاـکستان را در
مورد روابط خود با آمریکا مورد بحث قرار دادیم .در آن گفتگو آرت هومل خاطرنشان ساخت کـه
پاـکستانیها معتقدند که در درگیری نظامی اخیر میان هند و پاـکستان ٬ما پاـکستانیها ٬را تنها گذاشتهایم.
بنا به گفته هومل ٬در نتیجه این واقعیت که تضمینهای آمریکا بسیار فراتر قرارداد دو جانبه پاـکستان و
آمریکا در سال  1959میرود این احساس تشدید شده است .همان طور که به یاد دارید این قرارداد
دوجانبه )ـکه شاید قرارداد دوجانبه آمریکا و ایران است( مشخص میسازد که عکسالعمل نظامی ما تنها
زمانی صورت خواهد گرفت که پاـکستان از طرف یک کشور کمونیست و یا کشـوری کـه از ”الهـام
ـکمونیستی“ برخوردار است مورد تهاجم قرار گرفته باشد.
طبق گفته هومل ٬به سفیر والتر مککاناهی در طول خدمتش در پاـکستان اجازه داده شده بود که به این
ـکشوراطالع دهد که در صورتی که پاـکستان ازطرف یک کشور غیرکمونیستی )چون هند( نیز مورد حمله
واقع شود ٬آمریکا طبق مفاد قرارداد دوجانبه عکسالعمل مناسبی را نشان خواهد داد .ظاهرًا این روند
رویدادها این احساس را در میان پاـکستانیها پدید آورده است که هنگام بروز حمله واقعی هند ٬ما قول خود
را زیر پا گذاشتهایم.
تمام ما که در اجالس نمایندگیها ٬از جمله اسپایک دابز ٬حضور داشتهایم از این تفسیر تاریخی در
شگفت فرو رفتیم .اـگر صحت داشته باشد ٬این موضوع نشانگر امتداد تضمینهایی است که در مقایسه با
ایران برای پاـکستان هیچ سودی به همراه نداشته است .عالوه بر این ٬در گفتگو پیرامون ماهیت تعهدات
خود در قبال پاـکستان با شاه ٬من دائمًا یادآور شدم که قرارداد دو جانبه  1959هیچگونه تعهدی را در قبال
تضاد هند و پاـکستان برای ماپدیدنمیآورد .اـگر دراین مورد به خطارفتهام و یا شاه به طریقی ازتضمینهای
ارائه شده توسط مککاناهی به پاـکستان آـگاه شده باشد ٬آشکارا موجبات شرمساری اینجانب فراهم شده
است.
هنگامی که همگی با هرمل در مورد گفتههایش بحث کردیم .وی پیشنهاد کرد که با وزارت خارجه
مشورت کرده و مخصوصًا متن یادداشت تهیه شده توسط دفتر مشاور حقوقی را در مـورد اتـهامات
مطروحه توسط بوتو در بهار سال 1977مبنی براینکه دولت آمریکا به پاـکستان خیانت کرده است ٬بدست
آوریم .به روایتی این یادداشت متن کامل گفتگوهای مک کاناهی و مجوزهایی را که از واشنگتن قبل از
ـگفتگو در پاـکستان دریافت کرده ٬در بردارد.
به همین ترتیب ٬سپاسگزارخواهم شد اـگر شما با”ال “ تماس بگیرید ویک نسخه ازیادداشت مزبور را
دریافت کرده و مطالب مربوطه را برای اینجانب ارسال دارید .در عین حال ٬بد نیست اـگر ببینید که آیا در
همان زمان و یا موقعی دیگر آمریکا به ایران نیزتضمینهای مشابهی داده است .البته چون شاه با من در این
مورد صحبت کرده است ٬فکر نمیکنم این کار صورت گرفته باشد .ولی ٬علیرغم آمادهسازیهای وی در دو
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مالقات خود با رئیس جمهور ٬احساس میکنم که در آینده وی در مورد نگرانیها و ثبات ما تردید خواهد
ـکرد و امیدوارم آنقدر آماده باشم که بتوانم به موقع با آنها برخورد نماییم.
نیازی نیست گفته شود ٬که سفر اخیر رئیس جمهور ٬همراه با سفر شاه به واشنگتن در ماه نوامبر ٬در مورد
ماهیت پیمان ”تزلزل ناپذیرمان“ وی را متقاعد ساخته است .معذالک ٬الزم است گاهی معالجه ادامه یابد.
ارادتمند
ویلیام اچ .سولیوان

خیلی محرمانه

 12دی 1356
تضمین امنیتی آمریکا به پاـکستان
تقریبًا در تمام مالقاتهای مقامات عالیرتبه پاـکستان و تصمیم گیرندگان آمریکایی نسـل گـذشته٬
پاـکستانیها تالش کرده چه به طور پنهانی و چه با صدور بیانیههای مشترک ناشی از این مقامات از آمریکا
تضمینهای امنیتی به دست آورند .علیرغم عدم تجانس موجود در جلسهای که ظاهرًا به بحث پیرامون
مداخالت و توطئههای آمریکا در جناح مخالف اختصاص یافته بود .وزیر امور خارجه گویا روش قدیمی
را دنبال خواهد کرد و خواستار جلب تضمینهای امنیتی خواهد شد .از اوایل سالهای  1960ما چیزی به
تضمینهای امنیتی رسمی و غیر رسمی خود در قبال پاـکستان اضافه نکردهایم ولی به جای آن در بیانیهها
فرمولبندیهای گوناـگونی را در مورد اهمیت استقالل امنیت و تمامیت ارضی پاـکستان بـرای آمـریکا
ـگنجاندهایم.
با خروج پاـکستان از پیمان سیتو تنها تکلیف قانونی ما در قرارداد  1959پا برجا مانده است که مربوط
به سنتو بوده و از طریق نظریه آیزنهاور محدود به مواردی است که در آن کشور پاـکستان از طـرف
ـکمونیستها مورد تهاجم قرار گیرد در اینگونه موارد ما متعهد هستیم که اقدامات متناسب از قبیل کاربرد
موردتوافق دوجانبه نیروهای مسلح خودمان را به عمل آوریم و طبق قطعنامه مشترک ٬صلح و ثبات را در
منطقه خاورمیانه ارتقاء دهیم.
در اصل ٬این موضوع نوعی تعهد است که تنها باید مورد مشورت قرار گیرد و بس .در سال ٬1970
دولت به ـکنگره اطالع که به نظر وی قطعنامه مشترک مربوط به ارتقای صلح و ثبات در خاورمیانه که در
رابطه با بحرانی خاص پدید آمده ٬اعتبار کافی را برای کاربرد نـیروهای مسـلح آمـریکا بـه وجـود
نمیآورد.این جنبه قطعنامه خاورمیانه مورد تأیید قطعنامه  1973قدرتهای جنگی قرار گرفته است.
پاـکستان بیشتر خواستار جلب تضمینهای امنیتی علیه تهاجم هند بوده است تا علیه تهاجم کشورهای
ـکمونیستی .نمایندگان این کشور چند تضمین شفاهی و کتبی از ما دریافت داشته و هـمیشه بـا دقت
بسیارآنان را متذکر میشوند.
سند اصلی مورد تذکر آنها یک یادداشت کمکی است که توسط آمریکا در تاریخ  5نوامبر به پاـکستان
داده شده است و اظهار میدارد که ....آمریکا تضمینهای پیشین خود را تأیید میکند که در صورت تهاجم
هند علیه پاـکستان به کمک پاـکستان خواهد شتافت.
لیکن ٬بیانیه عمومی آمریکا در تاریخ  17نوامبر 1962خاطر نشان میسازد که آمریکا به هند و
پاـکستان اطمینان داده است که اـگر کمکهای ما توسط یکی از این دو کشور به درستی مورد استفاده قرار
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نگرفت و یا در تجاوز علیه دیگری به کار رفت ٬آمریکا سریعًا بر طبق اختیارات قانونی اقدامات ضروری
را در داخل و خارج از سازمان ملل به منظور متوقف ساختن تهاجم به کار خواهد گرفت.از طریق تبادل
بیانیه در تواریخ 19و 28نوامبر  1962تضمینهای  5نوامبر صریحًا با بیانیه عمومی  12نوامبر مرتبط
ـگردید .بدین ترتیب٬این تضمین که به هر حال تعهد خاصی را درقبال وضعی که دیگروجود ندارد وطی آن
آمریکا به هند کمک نظامی داده بود٬پدید نمیآورد .باتغییر مهم این وضع سیاسی٬تضمینهای  1962ما در
روابط با تهاجم هند تأثیرات حقوقی خود را از دست داد .آنچه در ذیل میآید خالصهای است از سوابق
رسمی تضمینهای ما:
سابقه رسمی ـ تضمینهای امنیتی آمریکا به پاـکستان در اسناد ذیل مطرح شده است:
ـ ـ امنیت دو جانبه :قرارداد کمک پشتیبانی دفاعی که در کراچی به تاریخ  11ژانویه  1955منعقد
ـگردید ٬با ذـکرعالقه دوجانبه در گسترش توان پاـکستان در حفظ استقالل وامنیت خود براساس مقررات و
منابع مالی موجود ٬آمریکا را متعهد میسازد که تجهیزات ٬خدمات و دیگر کمکهای مورد نیاز دولت
پاـکستان و معتبر شناختهشده توسط دولت آمریکا را در اختیار دولت پاـکستان قرار دهد.
ـ ـ عضویت آمریکا در کمیتههای مهم سنتو ٬و مشارکت ما در تمام فعالیت و تمرینهای مهم سنتو٬
نشانگر تعهد بیشتر آمریکا در دفاع از پاـکستان است )ولی تنها بر علیه تهاجم کشورهای کمونیستی(.
ـ ـیادداشت  15آوریل  1962ما را موظف ساخته است تا در صورت تهاجم مسلحانه به طرزی سریع
و مؤثر به کمک پاـکستان بشتابیم که با اشاره به نظریهآیزنهاور ٬قرارداد سنتو و منشور سازمان ملل نیز یکی
از شرایط این کار شناخته شده است .عالوه بر این ما اظهار داشتیم که هر گونه تهدید علیه تمامیت و
استقالل پاـکستان از نظر آمریکا بسیار با اهمیت تلقی خواهد شد) .وزیر خارجه وقت دالس در گفتگوهای
خصوصی خود با مقامات پاـکستانی این شرایط را نادیده میگرفت(.
ـ ـیادداشت کمک  5نوامبر 1962و بیانیه  17نوامبر  1962در رابطه باتهاجم از طرف هند ٬نیز در باال
ذـکر گردیده است.
ـ ـ تبادل بیانیههای  19نوامبر و  28نوامبر  1962نیز که در باال مطرح شد ٬یادداشت کمکی را نوعی
تضمین علیه کاربرد غلط کمک نظامی آمریکا توسط هند مطرح ساخت.
علیرغم تفسیرات پاـکستانیها از این اسناد و شکوههای علنی گهگاه بوتو ٬آمریکا توسط هیچ یک از این
قراردادها و یا تفاهمنامههای دیگر موظف نیست که در ازای دریافت وجه نقد و یا به طور نسیه سالح در
اختیار پاـکستان قرار دهد.
فرمولهای بیانیه
به دنبال سفر بوتو به آمریکا در سال  ٬1973ما امنیت پاـکستان را زیربنای سیاست خارجی آمریکا
توصیف کردیم .بیانیه مشترک صادره به مناسبت توقف کیسینجر وزیر خارجه در اسالمآباد در سـال
 1974متذکر میشود که بنا به گفته رئیس جمهور آمریکا به حمایت از حاـکمیت و تمامیت ارضی...
پاـکستان ...ادامه خواهدداد ٬...بیانیه مشترک صادره پس از سفر ماه فوریه بوتو به آمریکا یادآور شده که
بنا به گفته رئیس جمهور فورد ٬حمایت از استقالل و تمامیت ارضی پاـکستان مهمترین اصل سیاست
خارجی آمریکا را تشکیل میدهد .در اوت  1976در خاتمه سفر کیسینجر به پاـکستان ٬فرمول ”مهمترین
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اصل“ بار دیگر به کار برده شد.
سند شماره )(3

خیلی محرمانه
تاریخ 20 :بهمن  1356ـ  9فوریه 78
به :وزارت امور خارجه در واشنگتن .دی ـ سی با اولویت
از :سفارت آمریکا در اسالمآباد
موضوع :توقف شاه ایران برای صرف نهار
1ـ خالصه :در طول توقف پنج ساعته در اسالمآباد درتاریخ  16بهمن ماه ٬شاه با ژنرال ضیاء در مورد
ـگفتگوهای خود با هند صحبت کرد و طرح بازار مشترک خود را عنوان نمود .لیکن در مورد آن پافشاری
چندانی ننمود و پس از آن با رهبران مهم سیاسی حزب خلق پاـکستان مالقات کرد و به آنها و )ژنرال ضیاء(
اطالع داد که به تمامیت ارضی پاـکستان عالقهمند است .پاـکستانیها ظاهرًا از نتایج این سفر خوشحالند.
لیکن در مورد روابط دراز مدت ایران و هند و تأثیر آن بر منافع پاـکستان اظهار نگرانی کردهاند .پایان
خالصه(.
2ـ شاه ایران در ساعت  11صبح روز  16بهمن ماه از دهلی وارد پاـکستان شد و قبل از ترک آنجا در
ساعت  16با رئیس جمهور ٬رئیس حکومت نظامی ژنرال ضیاء مالقات نمود و در ضیافت نهار رئیس
جمهور شرکت کرد .قبل از نهار وی به مدت پنج دقیقه با رهبران سیاسی از قبیل ولی خان و رهبران بلوچ
ـکه بسیاری از آنها به نهار دعوت شده بودند گفتگو کرد.
3ـ شاه با ضیاء گفتگویی خصوصی داشت که وزارت خارجه در مورد این گفتگوها کامًال توجیه نشده
است .در همان حال ٬تیم ایرانی به رهبری وزیر خارجه خلعتبری با مقامات پاـکستان از جمله آقاشاهی٬
وزیر خارجه پاـکستان مالقات نمود .بر اساس گزارش مطبوعات و گفتگوهای ما در سفارت ایران و
وزارت خارجه ظاهرًا عناوین ذیل در هر دو مالقات مطرح گردیده است.
ـ ـ توجیه در مورد سفر به هند :بنا به گزارش ٬شاه در بخش اعظم مالقات خود با ضیاء به توجیه )و
مطمئن سازی( وی در مورد گفتگوهایش با رهبران هندی پرداخته بود .موضوعات مورد بحث عبارت
بودند از :اقیانوس هند ٬کمک ایران به چند پروژه در هند ٬و دور نمای تجاری ایران و هند.
ـ ـ بازار مشترک :بنا به گزارش ٬شاه طرح بازار مشترک خود را با بیتفاوتی با ضیاء در میان گذاشت.
موضع وی که در گفتگوهای خلعتبری و آقاشاهی منعکس شده ٬حاـکی از آن است که همکاری بیشتر
اقتصادی به نفع تمامی منطقه است٬دولت پاـکستان نباید فکرخود رابسته نگاه دارد فقط باید درمورد نحوه
نیل به همکاری بیشتر بررسی نماید.
ـ ـتسهیالت ترانزیت :وزارت خارجه اظهار داشت که مسئله ترانزیت به صورت کلی در بحث پیرامون
بازار مشترک مطرح گردید.
تلگرام جداـگانه پیرامون امکان حمایت ایران از بهبود بیشتر نظام ترابری پاـکستان گزارش میدهد.
ـ ـ گفتگو با رهبران سیاسی :شاه با بسیاری از رهبران سیاسی غیر از رهبران حزب خلق پاـکستان٬
مالقات کرد و با هر یک از آنها به مدت پنج دقیقه قبل از نهار گفتگو نمود .بنا به گزارش وی شخصًا تحت
تأثیر ولی خان قرار گرفته بود ٬ولی این تأثیر به حدی نبود که تمایالت ”جدایی“ ولی خان را از یاد وی
ببرد .در گفتگو با هر یک شاه گفته بود که تمامیت ارضی پاـکستان برای ایران اهمیت قابل مالحظهای دارد.
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ـ ـ کمک ایران به پاـکستان :معاون ریاست سفارت ایران اظهار داشت که شاه به ضیاء گفته است که اـگر
پاـکستان از ایران انتظار کمک بیشتری دارد باید عملکرد اقتصادی خود را بهبود بخشد.
ـ ـ برنامهریزی دوباره :دبیر کل وزارت خارجه )افغانستان ایران ٬ترکیه( امیر عثمان بمامیگوید که شاه
توافق کرده است ٬بازپرداخت وام  580میلیون دالری را دو سال دیگر به تأخیر بیندازد .قرار بود اولین
بازپرداخت توسط پاـکستان در سال جاری صورت گیرد .وزارت خارجه و سفارت ایران اظهار میدارند
ـکه گذشته از این تعویق دوساله در دیگر شرایط وام تغییری پدید نیامده است.
ـ ـ وام سیتی بانک :عثمان گفت که وام  300میلیون دالری سیتی بانک که توسط ایران تضمین شده
است ٬هنوز به قوت خود باقی است .شاه به ضیاء در طول آخرین سفر خود به تهران گفته بود که این وام
تصویب خواهد گردید و در گفتگوی خصوصی اخیر آنها نیز این امرتأییدگردید .ولی عثمان یادآور شد که
در ”سطح کاری“ در رابطه با ”پیچیدگیهای فنی“ وام ٬مشکالتی پدید آمده است .مـهمترین مشکـل٬
تقاضای سیتی بانک است که معادل  1/6درصد هزینه مدیریت میباشد که این امر خود مورد قبول دولت
ایران نیست .عثمان گفت نمیداند این مسائل در چه زمانی حل خواهد شد.
4ـ اظهار نظر :دولت پاـکستان از اینکه سفرهای وجپازی و شاه به خوبی صورت گرفت و موجب قطع
روابط پاـکستان با دو همسایه بزرگ خود نشد آسوده خاطر شده است .بسیاری از افراد موجود در دولت
پاـکستان نگران از این بودند که مبادا ایران و هند طی توطئهای در مورد بازار مشترک و مسئله ترانزیت در
طول این سفرها به اسالمآباد فشار وارد آورند .گسترش تبلیغات دهلی بر ترس آنها در این مورد افزوده
بود .بعضی از دیپلماتهای اینجا معتقدند که دولت پاـکستان بـه مـطبوعات خـود دسـتور نشـان دادن
عکسالعمل شدید را داده بود تا ثابت کند که آرای عمومی پاـکستان این طرح دهلی و شاه را
نخواهد پذیرفت.
5ـ به نظر وزارت امور خارجه ٬پاـکستان از این دو بازدید بدون برخورد و رویارویی بیرون آمد .ترس
دراز مدت پاـکستان ٬ناراحتیها و سوءظن از این امر که مبادا ایران و هند به ضرر پاـکستان به همکاری
بپردازند هنوز از بین نرفته است و عکسالعمل پاـکستان را در قبال پیشنهادات مطروحه توسط دو کشور
هومل
شکل خواهد داد.
سند شماره )(4
سری
تاریخ 1 :اردیبهشت  1357ـ  21آوریل 78
ّ
به :سفارت آمریکا در پاریس ـ فوری
از :وزارت امور خارجه در واشنگتن .دی ـ سی
موضوع :مسئله مجتمع هستهای پاـکستان
1ـ سؤالی که شما در مورد همین موضوع در پاراـگراف  6تلگرام مرجع الف مطرح کرده بودید مورد
تفحص بسیار از سوی ما قرار گرفته است.
واضح است که اـگر فرانسه بخواهد قرارداد را لغو نماید ٬ما نیز مایل هستیم از تصمیم پاـکستان برای
اجرای قرارداد ٬به طور یکجانبه چه مخفی و چه آشکار جلوگیری نماییم .اصالحیه گلن در مورد تمام
ـکشورهایی که تجهیزات و تکنولوژی این مجتمع را از خارج دریافت میدارند صادق است ٬لیکن اـگر
پاـکستان بر آن شود که این تأسیسات را به تنهایی احداث نماید ٬ما قطعًا در سیاستهای خود در رابطه با

پاـکستان )367  (1

روابط آتی از قبیل کمکهای اقتصادی و فروش تسلیحات با مشکالتی روبرو خواهیم شد.
2ـ درصورتی که رژیم ضیاء به فشارهای وارده ازطرف آمریکا و فرانسه تن دهد٬از نظر سیاسی مورد
تهاجم گروههای سیاسی داخلی قرار خواهد گرفت .بنابراین به احتمال بسیار دولت ضیاء سعی خواهد
ـکرد سریعًا اعالم نماید که کشورش در نظر دارد )بدون در نظر گرفتن نتایج احتمالی( کاراحداث مجتمع را
به تنهایی آغاز نماید .در این رابطه اـگر استدالل فرانسه را مد نظر قرار ندهیم ٬تردید خواهیم داشت که
دولت پاـکستان بتواند کاراحداث این مجتمع را به تنهایی جهت عملیات بازرگانی آغاز کرده و یا بتواند از
یک منبع خارجی دیگر در این راه کمک بگیرد .معذالک ٬پاـکستانیها ممکن است با احداث یک کارخانه
ـکوچک و غیر مجهز جهت تولید پلوتونیوم خالص کار خود را آغاز نمایند ٬که هدف آن نیز بر همه روشن
است.
3ـ با در نظر گرفتن این مسئله ٬در نظر داریم با همکاری فرانسه راهی بیابیم تا از طریق آن بتوانیم
دولت پاـکستان را از اتخاذ تصمیم عجوالنه در صورت لغو قرارداد توسط فرانسه بازداریم .ما به مشکالت
موجود در زمینه هماهنگسازی تاـکتیکها با فرانسویها قبل از اتخاذ تصمیم در مورد قرارداد توسط آنها به
خوبی واقف هستیم .معذالک در این مرحله بهتر است که شما با فرانسویها در مورد نحوه کنارهـگیری از
قرارداد گفتگو نمایید تا به اتفاق و یا به طور جداـگانه ٬برطبق مطالب مندرج در پاراـگراف 1ـ ج تلگرام
مرجع بتوانیم انگیزههای مهمی را در برابر دولت پاـکستان قرار دهیم تابه تنهایی کاراحداث مجتمع را آغاز
ننماید.
ـکریستوفر
4ـ عکسالعمل شما نسبت به مطالب باال مورد امتنان خواهد بود.
سند شماره )(5
سری
تاریخ 1 :اردیبهشت  1357ـ  21آوریل 78
به :وزارت امور خارجه در واشنگتن دی .سی .فوری
از :سفارت آمریکا در پاریس
موضوع :مسئله مجتمع هستهای پاـکستان
1ـ به نظر ما ٬در صورتی که ژیسکار به این نتیجه رسیده باشد که راههای پیشنهادی در برنامه فرانسه ـ
آمریکا که در پاراـگراف اج مرجع درج شده ٬خواهد توانست دولت پاـکستان را از تصمیم خود مبنی بر
احداث مجتمع منصرف نموده و نشان دهد که این فعالیتها درگیری و روابط همزمان فرانسه آمریکا را با
پاـکستان ایجاب خواهد کرد ٬وی خواهدتوانست تصمیم لغو قرارداد مربوط به این کارخانه را اتخاذ نماید.
2ـ فرانسویها :ژاـکومت میگوید که در صورت خروج فرانسویها ٬پاـکستان خواهـد تـوانست ایـن
ـکارخانه را به نحوی تا چند سال آینده به پایان برساند ٬بنا به گفته ژاـکومت ٬دو مهندس فرانسوی در حال
حاضر در محل احداث کارخانه کمکهای فرانسوی را ارائه میکنند و او گزارش میدهد که این کارخانه
طبق مشخصات الزم با چند ماه تأخیر احداث خواهد شد .بنابر این ژاـکومت معتقد است که اـگر دولت
فرانسه قرارداد را لغو نموده و دولت پاـکستان به تنهایی کار راادامه دهد ٬کارخانه به نحوی عملیات خود را
آغاز خواهد کرد که تحت کنترل فرانسه نخواهد بود و ضربه عظیمی به اهداف عدم تکثیراتمی وارد خواهد
آمد .فرانسه از پاـکستان خارج خواهد شد و به اعتبار آن کشور در برابر دیگر مشتریان تجهیزات هستهای
لطماتی وارد خواهد شد .بنابراین لغو قرارداد نفعی به همراه نخواهد داشت بلکه خساراتی را نیز پدید
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خواهد آورد.
3ـ در جلسه توجیه  NYEدر مورد احتمال همکاری آمریکا فرانسه در  31مارس که با ژاـکومت
صورت گرفت )مرجع د( ٬ژاـکومت به ادامه این بحث و تبادل نظر عالقه بسیاری نشان داد .وی در ”رساله
راه چاره“ خود جهت گزارش به ژیسکارد که احتماًال در دو یار سه هفته آتی تهیه خواهد گردید توجه
بسیار مبذول خواهد داشت.
4ـ در صورتی که وزارتخانه توافق نماید و اطالعات بیشتری را در مورد تاـکتیکها و انگـیزههای
احتمالی در اختیار ما قرار دهد ٬ژاـکومت از آنها استقبال خواهد کرد و عالوه بر این در گفتگو با ژاـکومت و
دیگران در وزارت امور خارجه در مورد خصوصیات کلی این فنون و انگیزهها نیز دولت آمریکا را یاری
خواهد داد .آنها احتماًال در چند روز آینده راههای چاره این مورد را بررسی خواهند کرد ”تا همین
راههای حل“ که برای ژیسکار گزارش خواهند شد تمام منافع و عالیق دولت فرانسه را نیز در عین حال
تأمین نمایند.این سناریو ممکن است سبب شود که فرانسویها قبل از اعالم علنی تصمیم توسط ژیسکار از
آمریکا بخواهند که در مورد آن تضمین قطعی بدهد .بد نیست مسئله این مجتمع پاـکستانی را در برنامه کار
ـگفتگوی تلفنی )یا مالقات( ژیسکار و ـکارتر در آمریکا دراواخر ماه مه بگنجانیم و قبًال از وزارت خارجه
فرانسه بخواهیم که ”رساله راههای حل“ را قبل از موعد مالقات به دست ژیسکار برسانند .ـگامون
سند شمار )(6
سری
تاریخ 5 :اردیبهشت  1357ـ  25آوریل 78
به :وزارت امور خارجه در واشنگتن .دی سی .ـ فوری
از :سفارت آمریکا در اسالمآباد
موضوع :مسئله مجتمع هستهای پاـکستان
 1ـ اینجانب باپیشنهاد مطروحه در تلگرام مرجع )الف( مبنی بر تهیه طرحی در مورد نحوه همکاریمان
در صورت توافق و تطابق تصمیم پاـکستانیها با خواستههای ما )یعنی در صورتیکه فرانسویها تصمیم
بگیرند قرارداد مربوط به کارخانه را لغو نمایند( موافق بوده ٬و با تلگرام مرجع )ب( نیز در ارتباط با وارد
ـکردن فرانسویها در این طرح قبل از اتخاذ تصمیم در مورد لغو با پاـکستان دو چیز است:
الف :ما میخواهیم در دراز مدت مطمئن شویم که پاـکستانیها چه با همکاری فرانسویها و چه به تنهایی
)در صورت ادعای فرانسویها( و یا با همکاری منابع دیگر کاراحداث کارخانه را از سر نخواهند گرفت .ما
تنها بر آن نیستیم که بر سر راه تولید تسلیحات هستهای توسط پاـکستان موانعی ایجاد کنیم؛ ما میخواهیم
اصوًال حق این کار را از آنها بگیریم.
ب :در کوتاه مدت نیزمیخواهیم مانع از آن شویم که دولت پاـکستان علنًا اعالم نماید که میخواهد به
تنهایی کاراحداث مجتمع را به پایان برساند ٬چون در غیر این صورت روابط آمریکا و پاـکستان پیچیدهتر
شده و دولت پاـکستان نخواهد توانست به آسانی حرف خود را پس بگیرد.
 3ـ گفتگوهای فرانسه و آمریکا با پاـکستانیها باید به تنهایی و به طور جداـگانه صورت پذیرد .این عمل
نه تنها بحث در موردمحتوای روش ما را ممکن خواهد ساخت ٬بلکه سبب خواهد شد که به موقع ازاخطار
دولت پاـکستان به فرانسویها مطلع شده وسریعًا در صدد ممانعت از عکسالعمل نابجا وپر دردسر پاـکستان
برآییم.
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 4ـ ما از ارائـه وعده و وعید حتی به طور ضمنی نیز بایدخودداری کرده ٬طبق توان خود قول بدهیم.
عالوه بر این نباید به کمکهای آمریکا بیش از آنچه در ذهن پاـکستان شکل گرفته ارزش و بها بدهیم.
 5ـ الزم است قبل از آنکه من بتوانم با ژنرال ضیاء صحبت کنم فرانسویها ابتدا به ژنرال ضیاء در مورد
لغو قرارداد اطالع خواهند داد و به وی پیشنهاد همکاری در زمینه احداث یک راـکتور نیروی دیگری را
ارائه خواهند کرد .نکات مورد نظر اینجانب میتواند مسائل زیر را در برگیرد:
الف :ما متوجه هستیم که دیگر نباید نگران کاربرد مقررات اصالحیه گلن باشیم.
ب :ما امیدواریم که روابط صمیمانهتری از سر گرفته شود .ما به سهم خود آمادهایم تا:
ـ ـ  40تا  45میلیون دالر باقیمانده از برنامه کمکهای ساالنه گذشته را ارائه کرده ٬و مقادیر دیگری را
نیز از سال مالی جاری تأمین نماییم.
ـ ـ طرح بهرهبرداری از برنامه حدودًا  100میلیون دالری آتی خود را سریعًا آغاز نمائیم.
ـ ـ قراردادهای دیگر 40ـ PLرا نیز مورد بررسی قرار دهیم.
ـ ـ با پاـکستان گفتگو کرده و تقاضاهای این کشور را در مورد نیاز مشروع دفاعی در رابطه با ناوها و
هواپیماهای مدرن مورد بررسی قرار دهیم.
ـ ـ برنامه  IMETرا از قبیل گسترش معتدل برنامهای مشابه حداقل هزینه تورم ادامه دهیم.
ـ ـ با دولت پاـکستان در مورد تضمینهای امنیتی دولتهای موافق عدم تکثیر تسلیحات هستهای گفتگو
نماییم.
ـ ـ گفتگوهای خود با دولت پاـکستان را به زمینه هایی بکشانیم که دولت پاـکستان از طریق آنها میل
دارد روابطمان از صمیمیت بیشتر برخوردار گردد.
ج:توانایی ما در بررسی تمام این مسائل و انجام اقدامات مثبت جهت بهبود همکاری دوجانبه و روابط
فی مابین ٬البته به تمایل پاـکستان در پذیرش تصمیم فرانسه و عدم گسترش تا تکمیل مجتمع هستهای در
پاـکستان بستگی دارد.
6ـ نکته دیگر این است که راه حلی طرح شود تا به پاـکستانیها نشان داده شود که ما آمادهایم به کشور
در زمینه رفع نیازهای انرژی هستهای کمک نماییم تا همکاری آنها با آمریکا در رابطه با عدم تکثیر
هستهای ٬آنها را از منابع تکنولوژی هستهای با مقاصد صلحآمیز محروم ننماید.
7ـ در گفتگو با فرانسویها ٬ما باید تا آنجا که ممکن باشد منافع بازرگانی فرانسوی در اینجا را نیز در
نظر بگیریم .ما ممکن است نتوانیم در رابطه با قراردادهای کامیون ساویم و اتوبوس هوایی الف ـ  300که
بنا به گفته پاـکستانیها با لغو قرارداد مجتمع قربانی خواهند شد فرانسویها را یاری دهیم .مثًال هر چند مدعی
باشیم که ما از فرصتهای موجود در رابطه با محصوالت آمریکایی و به خصوص هواپیماهای آمریکایی
بهرهبرداری نخواهیم کرد ٬فرانسویها آن را به آسانی نخواهند پذیرفت.
مهمترین راه برای متقاعد ساختن فرانسه به لغو قرارداد این است که آمریکا گسترش برنامه فروش
رآـکتور به پاـکستان را مورد حمایت قرار دهد .مامیتوانیم فرانسه را در تأمین هزینههای مالی چه از طریق
منابع دولت آمریکا و چه منابع اوپک چون ایران و عربستان سعودی یاری دهیم.
8ـ یادآور میشوم که بعضی از تلگرامهای مربوط به تهران ارجاع شده ولی بعضی دیگر ارسال نشده
است .پیشنهاد من این است که تلگرامهای اخیر به بیل سولیوان داده شود تا او نیز در مورد نقش شاه از
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نتایج حاصله از افشای سناریوی باال بتواند نظریات خود را ارسال دارد.

هومل

سند شماره )(7
سری
تاریخ 27 :اردیبهشت  1357ـ  17می 78
به :وزارت امور خارجه در واشنگتن دی ـ ی.
از :سفارت آمریکا در اسالمآباد
موضوع :پاـکستان ٬ایران و مجتمع هستهای
1ـ ما در مورد مسائل مطروحه در پاراـگراف سوم تلگرام الف نظریات و نتایج متفاوتی داریم .پاـکستان
به هیچوجه به لغو قرارداد مجتمع هستهای از طرف فرانسه تن نخواهد داد .در حقیقت دولت پاـکستان در
مورد پیمانشکنی فرانسویها و غیرمنصفانه بودن فشارهای وارده از طرف آمریکا به فرانسه و پاـکستان
جنجال بسیاری به پا خواهد کرد .سرنوشت بوتو هر چه باشد ٬دولت کنونی میخواهد به پاـکستانیها
بفهماند که به هیچوجه مایل نیست این قرارداد لغو گردد.
2ـ همانطور که گفتهایم برنامه کمک اقتصادی و احتماًال نظامی پیشنهاد آمریکا میتواند دو هدف
تاـکتیکی را دنبال کرده باشد) :الف( کاهش خشونت عکسالعمل پاـکستان تا حد ممکن ٬و )ب( حصول
اطمینان از این مسئله که دولت پاـکستان سریعًا اعالم نخواهد کرد که آماده است به تنهایی کار احداث
ـکارخانه را ادامه دهد؛ چون اعالم این مطلب موانع بسیاری را بر سر راه تواناییمان در ادامه کمک قرار
خواهد داد .برنامه کمکها طوری طرحریزی نخواهد شد که دولت پاـکستان را به ”توافق“ به لغو قرارداد که
هومل
به نظر ما غیرممکن است وادار سازد.
سند شماره )(8

خیلی محرمانه
تاریخ 17 :تیر  1357ـ  8ژوئیه 78
به :سفارت آمریکا در تهران ٬فوری
از :وزارت امور خارجه در واشنگتن دی سی
موضوع :تضمین وام بانکی تجاری به پاـکستان توسط ایران
نسخه ذیل از مطالبی که در رابطه با تضمین وام بانکی تجاری به پاـکستان توسط ایران برای معاون وزیر
نیوسام تهیه شده جهت اطالع در اختیار شما گذارده میشود.
زمینه قبلی:
در دو سال گذشته بین پاـکستان و سندیکای بانکهای خصوصی به )ریاست سیتی بانک( مباحثات
بسیاری پیرامون امکان اعطای  300میلیون دالر وام بانکی تجاری صورت گرفت .موعدپرداخت این وام
 6تا  7سال دیگر خواهد بود و ایران آن را تضمین خواهد کرد .به خاطر ناامنیهای سیاسی و اقتصادی
پاـکستان و مشکالت مربوط به حل جنبههای فنی این وام ٬بانکهای خصوصی در پرداخت وام تأخیر روا
داشتهاند .در نتیجه پاـکستان شروع به گردآوری قروض کوتاه مدت )یکساله و یا کمتر( کرد تا هزینه یا
سرمایه مورد نیاز خود را به این طریق گردآوری نماید.
ظاهرًا در ماههای اخیر دولت پاـکستان با دولت ایران در مورد  300میلیون دالر وام مورد نیاز وارد
مذاـکره شده است؛ لیکن دولت ایران نیز با خونسردی از اتخاذ تصمیم تا حل شدن مسئله بوتو امتناع
میورزد .معذالک ٬مشکالت مربوط به موازنه بازپرداختهای پاـکستان کاهش یافته است ٬که دلیل اصلی
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آن ارسال پول توسط کارگران از خارج میباشد) .ارسال پول از خارج کارگران از  600میلیون دالر در
سال مالی  1977به  1/2میلیارد دالر در سال مالی  1978رسید (.مذاـکرات بین صندوق بینالمللی پول و
دولت پاـکستان نشانگر نیاز موجود جهت کاهش قروض جدیداست .دولت پاـکستان در نظردارد قروضی
را که موعد بازپرداخت آنها کمتر از  5سال است ممنوع اعالم کرده )وامهای مربوط به وارد کردن مواد
غذایی از این قاعده معاف میباشند( و وامهایی را که مدت بازپرداخت آنها نیز کمتر از  15سال است
محدود خواهد نمود .طبق اظهارات ستادصندوق بینالمللی پول ٬طبق مالحظات کـنونی وام بـانکی
تجاری  300میلیون دالری نیز ممنوع خواهد بود .پاـکستان از نتایج نشست ماه ژوئن کنسرسیوم کمکی
بانک توسعه و بازسازی بینالمللی بسیار ناراحت بود ٬چون کنسرسیوم اعالم کـرده بـود کـه وضـع
بازپرداختیهای پاـکستان سبب شده است که این بانک نتواند بهترین وام را در اختیار این کشور قرار دهد.
دولت پاـکستان نیز معتقد است که در حال حاضر قادر است آنقدر ارز خارجی به دست آورد که بتواند
هزینه واردات سنگین غیرمنتظره ٬از قبیل حدود دو میلیون تن گندم ٬در  12ماه آتی را بپردازد.
)ـکنسرسیوم اعتباردهندگان ٬بیثباتی وضع بازپرداختی پاـکستان را به رسمیت شناخته و قول داد که
نیاز این کشور را به وام در نظر داشته باشد (.دولت پاـکستان به صندوق بینالمللی پول یادآور شده است که
در نظر دارد در قوانین و مقررات مربوطه جرح و تعدیلهایی را به وجود آورد تا در صورت تـوافـق
ـکنسرسیوم با شرایط آنان نیز مطابقت داشته باشد .شاید دولت پاـکستان به این نتیجه رسیده است که باید
موضوع وام  300میلیون دالری را بار دیگر مطرح سازد .معذالک بانکهای خصوصی ٬تا زمانی که مقاصد
ایرانیان روشن نشود ٬به این مسئله توجه بیشتری نخواهند کرد.
وضع و دورنمای اقتصادی پاـکستان افزایش قروض تجاری عمده را توجیه نمیکند .اقتصاد آن تا
سرحد امکان باید متکی به کمکهای امتیازی باشد .تنها سود عاید از این وام تجاری میتواند بازپرداخت
قروض عمده کوتاه مدت یا جایگزین ساختن وامهای دشوارتر )چون وام  (CCCباشد .به هر حال ٬بهبود
وضع بازپرداختی موقتی پاـکستان و تالش صندوق بینالمللی پول در محدود کردن وابستگی این کشور به
وامهای تجاری نشان میدهد که دولت آمریکا نباید ایران را به شرکت در مسئله این وام در زمان حاضر
ترغیب نماید.
تذکر :اولین قسط ) 85میلیون دالری( از وام  580میلیون دالری سال  1974ایران به پاـکستان توسط
ایران به تعویق افتاد )لیکن لغونگردید( .انتظار میرفت که قسط دوم ) 85میلیون دالری( که میباید در 30
ژوئن 1978پرداخت شود نیز به تعویق افتد .ایرانیان امیدوار بودند که بانک توسعه و بازسازی بینالمللی
در اجالس ماه ژوئن با پرداخت این وام در صورت عدم ارائه وام از طرف کنسرسیوم ٬موافقت نمایند.
)قرض پاـکستان به کنسرسیوم با شرایط امتیازی بیشتری در مقایسه با شرایط وام ایران به پاـکستانتمدید
شده است (.تا  30ژوئن  ٬1977میزان قروض پاـکستان به کنسرسیوم دارای یک عنصراعطایی  61درصد
بود که طی آن به میزان 64درصد به آمریکا مقروض میشد .در حالی که عنصراعطایی و مهم ایران تنها 32
درصد بود.
بعضی از گزارشات حاـکی است که قسط مذکور  58میلیون دالر بوده نه  85میلیون دالر.
ونس
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سری
از :سفارت آمریکا در پاریس
به :وزارت امور خارجه در واشنگتن دی سی.برایادارهاطالعات و پژوهشها پودلر ٬ساندرز ٬جـری
تاریخ 27 :تیر  1357ـ  18ژوئیه 78
اسمیت
موضوع :اداره اطالعات عالی مجتمع هستهای پاـکستان
ای کسانی که کم ایمانید ٬بدم نمیآید که )در مرخصیهای تابستانی( به من بگویید که چه چیز عجیبی
سبب شد که فکر کنید فرانسویها این کار را انجام نخواهند داد .میدانم که هیچ یک از شما فکر نمیکنید که
آقای دوپان یک فرد ایدهآلیست نگران بشریت است ٬لیکن آیا اطالعات ما نیز بر این گونه ذهنیات استوار
هارتمان
است؟
سند شماره )(10

خیلی محرمانه
تاریخ 13 :مرداد  1357ـ  4اوت 78
به :وزارت امور خارجه در واشنگتن دی .سی.
از :سفارت آمریکا در مسکو
موضوع :سفر اسحاق خان و آقا شاهی به مسکو
خالصه :مقام سفارت پاـکستان اظهار میدارد که اسحاقخان و آقاشاهی در سفر خود به مسکو موفق
شدند جهت کارخانه ذوبآهن کراچی از طرف شوروی کمکهای بیشتری تأمین نمایند .وی این مورد را
موضع مثبت دیگر شوروی در قبال پاـکستان عنوان کرده است .شاید علت آن نیز تمایل شوروی به برطرف
ساختن نگرانیهای پاـکستان در مورد مقاصد روسیه در افغانستان باشد و یا شاید نشانگر نگرانـیهای
پاـکستان در مورد مقاصد روسیه در افغانستان باشد و یا شاید نشانگر نگرانی شوروی از راستگرا شدن
بسیاری از کشورهای آسیایی چون ٬پاـکستان ٬هند ٬بنگالدش و سریالنکا ٬بوده باشد) .پایان خالصه(
 1ـ کمال ٬دبیر سفارت پاـکستان در مورد سفر وزیر دارایـی ٬بـرنامهریزی و هـماهنگی ایـالتی٬
اسحاقخان )ـکه در تاریخ  1مرداد ماه وارد مسکو شد( و وزیر کشور در امور خارجی یعنی آقاشاهی )ـکه
در تاریخ  4مردادماه وارد مسکو شده بود( با مقام سفارت گفتگو کرد .هر دوی آنها در تاریخ  8مردادماه
مسکو را به قصد پاـکستان ترک نمودند.
 2ـ کمال اظهار داشت که مذاـکرات خان بر نیاز پاـکستان برای کمک مالی بیشتر شوروی در زمینه
ـکارخانه ذوب آهن کراچی متمرکز بود .کمال گفت وضع بسیار تأسف بار اقتصادی پاـکستان ٬وزارت
دارایی را به این نتیجه رساند که پاـکستان قادر نیست هزینههای محلی الزم برای پروژه را تأمین نماید .در
این مذاـکرات روسها توافق کردند که  220میلیون دالر کمک اضافی تأمین نمایند که چهل درصد آن به
صورت وام بدون بهره 40 ٬درصد آن به صورت وام تجاری با پنج درصد نرخ بهره )ـکمال گفت روسها
معموًال برای وامهای خود شش درصد نرخ بهره دریافت میدارند( خواهد بود که باید در عرض شش سال
بازپرداخت گردد و بیست درصد باقیمانده از اعتبارات استفاده نشده ارائه شده توسط شوروی به پاـکستان
مورد استفاده قرار خواهد گرفت .وی گفتمهم این است که شوروی تعهد کرده است که تولید مازاد بر
احتیاج پاـکستان توسط کارخانه ذوبآهن را به صورت بازپرداخت وامهای پرداختی خریداری نمایند.
 3ـ کمال گفت آقاشاهی با باـکولف ملک معاون وزیر خارجه شوروی به مدت شش ساعت گفتگوکرد.
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شاهی بخش اعظم گفتگوها را انجام داد و نظر پاـکستان را در مورد مسائل منطقهای و بینالمللی ارائه کرد.
ملک در تمام مدت گوش میداد ولی در مورد مواضع یا مقاصد شوروی سخنی به میان نمیآورد.
 4ـ کمال گفت شوروی توافق کرده است که:
)الف( شرایط تعیین شده در اولین سفر وزیران پاـکستان به مسکو از زمان سقوط بوتو ٬رابپذیرد ٬و )ب(
ـکمک بیشتری در اختیار کارخانه ذوبآهن کراچی قرار دهد که نشانگر ”موضع“ مثبت شوروی در قبال
پاـکستان میباشد .وی گفت ”مواضع“ دیگر شوروی نیز مشابه قرارداد پیشین شوروی و پاـکستان در ماه
مارس )تلگرام مرجع( است و نشان میدهد که شوروی میل دارد یک نیروگاه نیز در پاـکستان احداث نماید
)ـکه گویا نیروگاه حرارتی گونرو میباشد(.
 5ـ در پاسخ به یک سؤال ٬کمال خاطرنشان ساخت که مواضع شوروی میتواند بر نگرانیهای کلی
شوروی در زمینه گرایش راستگرایانه تعدادی از کشورهای آسیای جنوبی چون هند ٬پاـکستان ٬بنگالدش
و سریالنکا استوار بوده باشد .این نگرانیها نیز ممکن است ناشی از تشدید فعالیت گروههای محافظهـکار
اسالمی چون گروه برادری و اخوت اسالمی باشد .کمال گفت شورویها ارائه کمک بیشتر در زمینه کارخانه
ذوب آهن را عاملی در جهت خنثیسازی نگرانیهای پاـکستان در رابطه با مقاصد شوروی در آسیای
تون
جنوبی به دنبال کودتای افغانستان به حساب میآورند.
سند شماره )(11

خیلی محرمانه
تاریخ 2 :شهریور  1357ـ  24اوت 78
به :وزارت امور خارجه در واشنگتن دی .سی .ـ فوری
از :سفارت آمریکا در پاریس
موضوع :آشکار شدن مسئله مجتمع هستهای فرانسه ـ پاـکستان
 1ـ از نقطه نظر فرانسه و آمریکا ٬اولین روز گزارش مطبوعات فرانسوی در مورد مکاتبه بین سیا و
ژیسکارد مثبت بوده است .روزنامههای لوموند و لوفیگارو با تأـکید بر ارزش تصمیم فرانسه در رابطه با
عدم تکثیر هستهای اعالم داشتهاند که به همین دلیل است که این کشور میل دارد در مورد قرارداد مذاـکره
نماید .عنوان صفحه اول لوفیگارو در تاریخ  2شهریور ماه مدعی بود که ژیسکارد در جهت عدم تکثیر
هستهای گامی دیگر برمیدارد .در صفحه اول لوموند آمده است که بیانات ضیاء نشانگر پایان یک تاریخ
طوالنی است؛ لوموند محکومیت آن را پیروزی شعور حسنه نامید .هر دو روزنامه یادآور شده بودند که
پاـکستان تنها به منظور تهیه پلوتونیوم خالص جهت بهرهبرداری نظامی خواستار ایجاد و تأسیس این
مجتمع بوده است.
 2ـ کاخ الیزه در غروب روز یکم شهریور ماه اعالم داشت که:
ـ ـ هدف نامه ژیسکارد به ضیاء این بوده است که پاـکستان چگونگی تطابق مفاد عدم تکثیرهستهای را
با اجرای قرارداد  1976مورد بررسی قرار دهد.
ـ ـ فرانسویها میل دارند جهت تجدید نظر در قرارداد مذاـکرات خود را آغاز نمایند.
ـ ـ فرانسه پیشنهاد کرده است که یک مجتمع مشترک عاری از عدم تکثیر هستهای در پیش گرفته شود
و معتقد است که این مسئله میتواند شرایط عدم تکثیر هستهای را با حق همه کشورها در استفاده از
تکنولوژی هستهای با مقاصد صلحآمیز تطابق دهد.
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 3ـ در رابطه با آمریکا ٬مطبوعات فرانسه اصوًال از فشار وارده از طرف آمریکا به فرانسه سخنی به
میان نیاوردند .فیگارو یادآور شد که سیاست عدم تکثیر هستهای فرانسه در سال  1976و قبل از ریاست
جمهوری ـکارتر اعالم شده بود .لوموند به نگرانی آمریکا در مورد این قرارداد و فشار آمریکا به پاـکستان
)نه فرانسه( اشارهای داشت .لوموند یادآور شد که آمریکا و فرانسه در مورد عدم تکثیرقطعًا به توافق دست
خواهند یافت .همچنین یادآور شد که پایان مسئله پاـکستان ـ فرانسه بار دیگر بین واشنگتن و بن در مورد
قرارداد احداث مجتمع هستهای در برزیل
 4ـ طبق پیشبینی ما ٬گلیستها نیز صدماتی به دولت فرانسه وارد خواهند کرد .لیکن ژیسکارد خواهد
توانست آنها را به سهولت ترمیم نماید .این واقعیت که این مسئله در تعطیالت ماه اوت فاش شده به قوت
خود باقی است .بد نیست بدانیم که فیگارو که گرایشهای گلیستی دارد به تصمیم فرانسه با نظر موافق
مینگرد .ولی معلوم نیست که دولت پاـکستان این اشارات دولت فرانسه را که در مطبوعات منعکس شده و
ـگویای آن است که پاـکستان میخواسته از این کارخانه به منظور تولید سالحهای اتمی بهره برداری نماید.
هارتمان

سند شماره )(12

خیلی محرمانه
تاریخ 8 :شهریور  1358ـ  30اوت 78
به :وزارت امور خارجه در واشنگتن دی .سی.
از :سفارت آمریکا در اسالمآباد
موضوع :عکسالعمل مطبوعات و دولت پاـکستان نسبت به لغو
قرارداد احداث هستهای بهطور شگفتآوری مالیم بوده است.
 1ـ خالصه :تا به حال عکسالعمل نسبت به تصمیم فرانسه مبنی بر لغوقرارداد نیروگاه هستهای خود با
پاـکستان و نسبت به فشارهای وارده از طرف آمریکا که در رابطه با اقدام فرانسه مؤثر بوده ٬به طرز
شگفتآوری مالیم بوده است .عکسالعمل رسمی نسبت به لغو این قرارداد )ـکه هرگز به رسمیت شناخته
نشده است( محدود به بیانات ژنرال ضیاء در یک کنفرانس مطبوعاتی در  23اوت )مرجع ب( و بخشهایی
از سخنرانی طویل مشاور وزارت امور خارجه آقاشاهی در مورد عدم تکثیر هستهای در  29اوت بوده
است.
سفارت دریافته است که مقامات دولت پاـکستان در حال تهیه بیانیهای در روشن کردن موضع رسمی
خود میباشند ٬ولی الزامًا نباید چنین فکر کرد که آنها موضع تهاجمیتری را اتخاذ خواهند نمود.
تفاسیر و تعابیر بخش خصوصی توسط مقاالت و نقدهای سردبیری نشان داده شده که در آنها مداخله
آمریکا و فرانسه در ایجاد بیتوجهی نسبت به این مسئله محکوم شمرده شده است .مطبوعات الهام گرفته
از طرف مقامات رسمی )اـگر تحت کنترل آنها نباشد( جنبههای تأسفآمیز تنها ماندن وجدا شدن پاـکستان
از دوست بزرگ پیشین خود )آمریکا( را مورد تأـکید قرار داده و از نقش ما در این مسئله و محکومیت آن
حرفی به میان نیاورده است .لیکن همه مطبوعات موجود اعالم کردهاند که ملت پاـکستان همیشه مورد
بدرفتاری و بیمهری از سوی قدرتهای بزرگ واقع شده که این بار نیز به صورت ممانعت از گسترش
نیروی هستهای آن جلوهـگر شده است .ولی تا به حال ازسوی مقامات رسمی بیانیهای مبنی برتدارک دیدن
ظرفیت هستهای منتشر نشده است) .پایان خالصه(
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 2ـ سفارت دقیقًا مراقب عکسالعمل مطبوعات پاـکستانی و نیز محافل رسمی نسبت به تـصمیم
فرانسهمبنی بر لغو قرارداد مجتمع هستهای پاـکستان بوده است .تا به حال عکسالعمل تمام بخشهای
عمومی و خصوصی به طرز شگفتآوری معتدل و مالیم بوده است .عکسالعمل رسمی دولت پاـکستان
محدود به کنفرانس مطبوعاتی ژنرال ضیاء در  23اوت )ـگزارش مرجع ب( و سخنرانی  29اوت مشاور
وزارت امور خارجه آقاشاهی در مجمع فدرالیستهای پاـکستان بوده است .در هیچ یک از این بیانات
مطلبی نیست که نشان دهد پاـکستان تصمیم گرفته است به ”تنهایی“ پروژه مجتمع را به پایان برساند و یا
تکنولوژی الزم را از منابع خارجی دیگر تأمین نماید.
 3ـ بیانیه رئیس جمهور :ژنرال ضیاء در پاسخ به سؤال مطروحه در کنفرانس مطبوعاتی  23اوت در
رابطه با احتماًال کمک در زمینه این مجتمع گفت که پاـکستان با هیچیک از منابع خارجی دیگر در مورد
احتمال تحصیل تکنولوژی الزم مذاـکره نکرده است .در پاسخ به یک سؤال مستقیم دیگر مبنی بر اینکه آیا
پاـکستان در نظر ندارد این مجتمع را تکمیل نماید ٬ژنرال ضیاء مطلب را در یک جواب طوالنی به این شرح
روشن ساخت :پاـکستان تصمیم گرفته است که در زمینه تکنولوژی هستهای پیشرفت نماید .پاـکستان به
جامعه بینالمللی اعالم کرده است که با تکثیر هستهای و سوء استفاده از انرژی هستهای مخالف است.
ـ ـ با وجوداینکه تا به حال نتوانستهایم نسخه کامل بیانات 23اوت رئیس جمهور را به دست آوریم )و
ـگمان میکنیم که دولت پاـکستان توزیع اینگونه نسخ راممنوع کرده باشد( ولی ترجمه نسبی ما از گزارشات
رسیده نشان میدهد که ضیاء در سه مورد نظر دارد لیکن در مورد تکنولوژی الزم برای مجتمع سخنی به
میان نیاورده است.
ـ ـ در کنفرانس مطبوعاتی  23اوت نقش آمریکا در وارد کردن فشار بر فرانسه نیز محکوم اعالم نشده
است.
 4ـ سخنرانی آقاشاهی :تنها بیانیه رسمی منتشره دیگر ٬سخنرانی مشاور وزارت خارجه آقاشاهی در
 29اوت بوده است .آقا شاهی در کراچی و در مجتمع فدرالیستهای جهان ٬از یک سیاست وسیع در جهت
عدم تکثیر هستهای و انتقال سالح و منطقه عاری از سالحهای هستهای صحبت کرد .او با عصبانیت از
عهدشکنی بعضی از کشورهای دارای ظرفیت هستهای و همپیمانانشان )؟( که مانع از انتقال تکنولوژی
هستهای به منظور استفاده در راههای در جهان سوم...سخن گفت .آقاشاهی به حضار خود اطمینان داد که
پاـکستان اصول عدم تکثیرهستهای را رعایت کرده و به امنیت بینالمللی بهطور کامل سرسپرده است .پس
از آن وی به نقاط کور قدرتهای بزرگ در عدم کاربرد صحیح سیاست عدم تکثیر اشاره کرد که نیروی
هستهای را بهطور یکسان در اختیار تمام کشورها قرار نمیدهند )و در این زمینه از آفریقای جنوبی و
اسرائیل نام برد(.
ـ ـ آقاشاهی بخش اعظم سخنرانی خود را به بحث پیرامون تمام جنبههای عدم تکـثیر هسـتهای
اختصاص دارد که عبارتند از :اقیانوس هند به عنوان یک منطقه عاری از سالحهای هستهای ٬حمایت از
پیشنهاد سازمان ملل به منظور بهرهبرداری صلحآمیز از انرژی هستهای در سطح بینالمللی ٬و تالش برای
محدود ساختن تسلیحات قراردادی .مشاور از آمار و ارقام عظیمی در این زمینه استفاده کرد )مثًال گفت که
مقدار پول مصرف شده توسط سازمان بهداشت جهانی برای ریشهـکن کردن ماالریا بوده است( تا نشان
دهد که با مسابقه تسلیحاتی موجود در جهان مخالف است و قول داد که پاـکستان سعی خواهد کرد منابع
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محدود خود را در زمینههای سازندهتری به کار برد.
5ـ بیانیه رسمی آتی :سفارت از طریق منابع موثق دریافته است که دولت پاـکستان در حال آماده کردن
بیانیهای رسمی در رابطه با مسئله مجتمع است .مادریافتهایم که مشاور آقاشاهی ٬وزیر خارجه شهنواز و
نیاز نایک دبیر دیگر از تهیه پیشنویس امتناع ورزیدهاند .تهیه پیشنویس بیانیه در این مرحله به عهده
منیر اـکرم رئیس امور سازمان ملل در وزارت خارجه گذاشته خواهد شد .هنوز معلوم نیست که این بیانیه
در چه زمانی انتشار خواهد یافت.
6ـ عکسالعملهای نیمه رسمی :عکسالعمل مطبوعات نسبت به لغو قرارداد مجتمع میتواند به دو
طبقه تقسیم گردد .مهمترین طبقات نظریه نیمه رسمی مطبوعات ملی تحت کنترل دولت پاـکستان است.
موضعتر است مطبوعاتی ملی به رهبری ”تایمز پاـکستان“ تا به حال معتدل بوده و از بر پا کردن جنجال
ورزیدهاند” .تایمز پاـکستان“ در سر مقاله خود هر گونه شک و شبهه را در مورد ماهیت واقعی نـامه
ژیسکارد به ضیاء با بیان این مطلب که ”ـگذشته از تعارفات و ابهامات دیپلماتیک این )نامه( بدین معنی
است که پاریس میخواهد به تعهدات پیشین خود عمل نماید “.همین سرمقاله از ”دستپاچه شدن فرانسه
در برابرفشارهای وارده از طرف آمریکا“ اظهار تأسف میکند.
ـ ـ تایمز و دیگر روزنامههای تراست به طرز غریبی از ایراد سخنان انتقادآمیز در رابطه با فرانسه و
آمریکا خودداری کرده و از اقدامات تالفیجویانه دولت پاـکستان نیز سخنی به میان نیاوردهاند.
7ـ عکسالعمل مطبوعات مستقل :مطبوعات مستقل موجود در پاـکستان نشانگر بعد وسیعی از منافع
سیاسی ٬فرهنگی و اقتصادی هستند .لیکن در محکوم نمودن لغو قرارداد از سوی فرانسه جنجال زیادی به
راه نینداختهاند .تلخی و اشتیاق هر یک به انتقاد کردن در این زمینه متفاوت و در نوسان است .بسیاری از
نشریات متوسط طوری وانمود کردهاند که معنی آن این است که مامیدانستیم که این اتفاق رخ خواهدداد.
ـ ـ نشریات مسلمانان سنت گراور است افراطی جنبه ضد اسالمی و حمایت از اسرائیل لغو قرارداد را
مطرح کردهاند .ولی این انتقاد نیز چندان شدید نبوده است.
ـ ـ مهاجمترین منتقدین این تصمیم ـ همکاری آمریکا فرانسه ـ نشریات جناح چپ بودند که بسیاری
از آنها حامیان سرسخت رئیس جمهور اسبق بوتو میباشند .کمیته اجرایی حزب خلق بوتو در  27اوت
تصمیم گرفت از ژنرال ضیاء بخواهد که جزئیات قرارداد مربوط به مجتمع هستهای را منتشر سازد .طبق
این تصمیم خواسته شد که اسناد مربوط به گفتگوهای بوتو و نحوه برخورد ژنرال ضیاء با وزرای خارجه و
سفیران آمریکا در ارتباط با این مجتمع منتشر گردد .این تصمیم توجه چندان زیادی را از طرف مطبوعات
حامی حزب خلق بوتو برنینگیخته است.
8ـ تذکر :هیچگاه انتظار نداشتیم که در خارج از سفارت شاهد اجتماع تظاهر کنندگان در پاسخ به
همکاری آمریکا و فرانسه در لغو این قرارداد باشیم ؛ لیکن فکر نمیکردیم که احساس اضداد نیز اینگونه
تحریک گردد .عناصر مختلف بخش خصوصی عکسالعملهای کش و قـوسدار نشـان داده و دولت
پاـکستان نیز در بیانات رسمی خود اشاراتی به این مطلب کرده است .آمریکا و فرانسه )و نیز ژنرال ضیاء(
مورد انتقادهای شدید به خاطر برقراری حکومت نظامی قرار گرفتهاند لیکن هیچیک از ما در این زمینه
متنبه نشده است.اعتدال کلی عکسالعمل نشانگر ماهیت ضدجوی اعالمیه و این واقعیت است که مقداری
از این خشونت در رابطه با تعلیق کمکهای آمریکا نشان داده شده است .ضیاء این خبر را زمانی اعالم نمود
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ـکه کابینه جدید خود را اعالم میکرد و این به نفع ما بود.
ـگفتگوهای خصوصی ما با دولت پاـکستان نشان میدهد که این دولت برای ارائه پاسخ به فرانسه با
آرامی و با احتیاط هر چه بیشتر حرکت میکند .با گذشت حرارت وحدت اولیه عکسالعـمل ٬دولت
پاـکستان میتواند پاسخ دقیق و سنجیدهای به دولت فرانسه بدهد .رهبریت دولت پاـکسـتان از تأثـیر
ـگفتههای خود بر محافل بینالمللی آـگاه بوده واحتماًال با در نظر گرفتن نتایج احتمالی پاسخ خود را عرضه
خواهد داشت.
این خبر که موضع رسمی دولت به وسیله یک مقام رسمی متوسط رتبه که از نظر ما یک دیپلمات
ذیصالح است تهیه میشود نیز ارائه احتمالی پاسخی معتدل را محتملتر میسازد .به نظر ما احتمال ندارد
ـکه ژنرال ضیاء پیمانشکنی فرانسه و مداخله آمریکا را مورد عتاب و سرزنش قرار دهد .از طرف دیگر٬
انتظار نداریم که در این بیانیه اعالم شود که پاـکستان در پیشبرد اهداف هستهای خود از مجتمع چشم
خواهد پوشید .مسئله مجتمع و نقش دولت آمریکا در آن ٬تا مدتها نقش یک فوتبال سیاسی را خواهد
داشت و روابط پاـکستانیها با آمریکا را نیز مشخص خواهد کرد .لیکن وضع میتوانست بدتر از اینها نیز
هومل
باشد.
سند شماره )(13
خیلی محرمانه
تاریخ 28 :شهریور  1357ـ  19سپتامبر 78
به :وزارت امور خارجه در واشنگتن دی .سی.
از :سفارت آمریکا در اسالمآباد
موضوع :بازدید ریاست بخش اتمی پاـکستان از ایتالیا
1ـ در گفتگو با همکار خود در سفارت ایتالیا ٬مقام سیاسی سفارت مطلع شد که منیرخان ٬سرپرست
ـکمیسیون انرژی اتمی پاـکستان برای تاریخ  13سپتامبر از این سفارت روادید سفر به ایتالیا دریافت داشته
است .منیر به ایتالیاییها گفت که در این سفر سعی دارد در زمینه همکاری انرژی هستهای ”خریدهایی“
انجام دهد.
2ـ منیر نگفته است که در ایتالیا با چه کسی مالقات خواهد کرد .لیکن سفارت فکر میکند که وی با
سازمانهای انرژی و احتماًال شرکتهای خصوصی نشستهایی خواهد داشت .ولی این مسئله تنها در سطح
حدسیات باقی مانده است.
3ـ منیرخان در اصل یک رویداد محدودالمدت دریافت کرده بود؛ لیکن وی پاسپورت خود را به
سفارت ایتالیا ارجاع داده و طی یادداشتی خاطر نشان ساخته بود که میل دارد رویداد چهارساله دریافت
دارد چون به خاطر اهداف و مقاصد رسمی مجبور است مرتبًا به ایتالیا سفر کند .ویزای دراز مدت نیز
صادر گردید.
ـکنستابل
4ـ در مورد سفر منیر مطلبی اعالم نشده است.
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سند شماره )(14

خیلی محرمانه
تاریخ 14 :مهر  1357ـ  6اـکتبر 78
به :وزارت امور خارجه در واشنگتن دی .سی.
از :سفارت آمریکا در پاریس
موضوع :از سرگرفته شدن کمکهای آمریکا به پاـکستان
1ـ ما مشاور عدم تکثیر هستهای وزارت امور خارجه ٬یعنی ژاـکومت را در  14مهر در مورد محتوای
تلگرام مرجع الف توجیه نمودیم.
ژاـکومت از ظرافت نحوه اداره مشاورتهای ـکنگره قدردانی کرد و گفت الزم نبوده است که از ابراز
اطمینانهای فرانسه صحبتی به میان آورده شود .عالوه بر این وی گفت که آمریکا در آغاز برنامه کمکی به
سرعت عمل کرده است و همین امر سبب خواهد شد که پاـکستان خیال احداث مجتمع را از سر بیرون کند.
2ـ ژاـکومت با اشاره به مقاصد پاـکستان گفت که پاـکستانیها در تالش برای به دست آوردن تجهیزات
مربوط به مجتمع ازچند منبع اروپای غربی و ژاپن بااستقبال گرمی روبرو نشده بودند.وی به طور محرمانه
به ما گفت که تکنیسینهای فرانسوی موجود در پاـکستان به دولت فرانسه اعالم کردهاند که بدون تجهیزات
مورد لزومی که فرانسه از ارسال آنهاامتناع ورزیده است پاـکستانیها نخواهندتوانست این مجتمع هستهای
را به پایان برسانند.
3ـ ژاـکومت گفت که ضیاء هنوز هم به برنامه ژیسکارد پاسخی نداده است.طبق نتیجهـگیری فرانسویها٬
آقاشاهی در آینده نزدیک به فرانسه خواهد آمد و پاسخ ضیاء را نیز به همراه خواهد آورد.
4ـ ما در مورد گزارشات مطبوعاتی بیانیه بوتو قبل از سقوط خود که گفته بود پاـکستان با خرید این
مجتمع از فرانسه ظرفیت نیروی اتمی خاصی را کسب خواهد کرد صحبت کردیم )تلگرام مرجع ب(.
ژاـکومت که این مطلب را خوانده بود ٬گفت که این امرمیتواند به عنوان دلیلی دیگر برای تالش پاـکستان در
جهت ساختن سالحهای اتمی ٬کار دولت را در آرامتر ساختن اوضاع ناشی از لغو قرارداد در داخل فرانسه
هارتمان
سهولت بیشتری ببخشد.
سند شماره )(15

خیلی محرمانه
تاریخ 29 :مهر  1357ـ  21اـکتبر 78
به :وزارت امور خارجه در واشنگتن دی.سی.
از :سفارت آمریکا در پاریس
موضوع :نقطه نظرات سفیر پاـکستان در فرانسه درمورد مجتمع هستهای
1ـ اقبال احمد آخوند سفیر پاـکستان )لطفًا منبع حفاظت شود( روز قبل به من گفت که پاـکستان در نظر
دارد مجتمع هستهای را به تنهایی تکمیل کند .وی گفت اـگر دولت فرانسه کمک نکنداحداث آن بیشتر طول
خواهد کشید ٬لیکن دولت پاـکستان مصمم است که این کار را انجام دهد .وی گفت تکمیل احداث این
مجتمع توسط پاـکستان مغایر با قانون آمریکا )یعنی اینکه اصالحیه گلن تنها در مورد انتقال تجهیزات٬
مصالح یاتکنولوژی بین کشوری مصداق دارد( نمیباشد.وی گفت آمریکا شیفته عدم تکثیراتمی شده و به
مسائل با بیطرفی نمینگرد .او با صراحت اعتراف کرد که منظور ازاحداث این مجتمع رسیدن به یک هدف
نظامی بوده است تامردم پاـکستان ٬هند و دیگران به قدرت وتوانایی نظامی پاـکستان واقف شوند .لیکن وی
به توجیه برنامه به نحوی دیگرپرداخت و مصرانه گفت پاـکستان مسئله عدم تکثیر اتمی را به خوبی درک
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میکند.وی گفت از نظر پاـکستان اوضاع هند وافغانستان نیاز پاـکستان را به توانایی و کسب تسلیحات اتمی
ایجاب میکند .این نباید به آن معنی باشد که پاـکستان میخواهد بمبی را منفجر سازد ٬ولی معنی آن این
است که پاـکستان باید این قدرت و نیرو را در اختیار داشته باشد.
2ـ در پاسخ به تمامی اینها من اظهار داشتم که بهترین راه برای حفظ امنیت پاـکستان جلب نـظر
دوستانش است.گفتم اـگرپاـکستان بخواهد به تنهایی این کار راادامه دهد آمریکا به آسانی نخواهدتوانست
رابطه دوجانبه خود را در حراست ازامنیت پاـکستان حفظ نماید .من همانطور که درواشنگتن٬نیویورک و
اسالمآباد گفته شده بود ٬گفتم در صورت تکمیل این مجتمع توسط پاـکستان با در نظر گرفتن اصالحیه گلن
هارتمان
نخواهیم توانست به پاـکستان کمک نماییم.
سند شماره )(16

خیلی محرمانه
تاریخ 1 :آبان  1357ـ  23اـکتبر 78
به :سفارت آمریکا در پاریس
از :سفارت آمریکا در اسالمآباد
موضوع :مقاصد پاـکستان در رابطه با انرژی اتمی
1ـ من طی یک عملیات گام به گام به دولت پاـکستان نشان خواهم داد که ما از فعالیتها و مقاصد آن
دولت در رابطه با انرژی اتمی مطلع بوده و آنان را نسبت به خطرات و مجازاتهای موجود واقف خواهم
ساخت.
2ـ تلگرام شما خواستار آن است که ما سفیر آخوند را به عنوان منبع حفاظت نماییم .ولی به نظر من بد
نیست در گفتگوهای خصوصی سطوح باال از بیانات وی نیز صحبتی به میان کشیده شود ٬البته ضرورتی
هومل
ندارد .تا نظر شما چه باشد.
سند شماره )(17

سری
تاریخ 28 :آذر  1357ـ  19دسامبر 78
به :وزارت امور خارجه در واشنگتن دی .سی .با اولویت
از :سفارت آمریکا در اسالمآباد
موضوع) :سری( گفتگو با مقام فرانسوی پیرامون مسائل انرژی اتمی
1ـ ژان فورلوت ٬دبیر اول سفارت فرانسه که از مدتها قبل با وی در مورد مسائل انرژی هستهای
صحبت میکردهایم ٬با مشاور سیاسی در  28آذر تماس گرفت تا پیرامون چند مسئله ٬از جمله احداث
ساختمانی ”بسیار عجیب“ و ”با سرعت بسیار“ در روستای کاهوتا در جنوب شرقی اسالمآباد که در
هنگام تجزیه نقش عظیمی در کشتار هندوها داشته ٬صحبت کند.
2ـ فورلوت گفت وی حدود شش ماه قبل به این منطقه که گویا با انرژی اتمی بیارتباط نیست ٬سرزده
است و از آن موقع تا به حال  10ساختمان شامل یک ساختمان مثلثی شکل بسیار عظیم با سرعت بی
سابقهای آغاز شده است .در اطراف این منطقه نردهـکشی شده ٬لیکن عالئم مشخصه پروژه در هیچ نقطه آن
نصب نگردیده است.
پس از تفحص بیشتر ٬فورلوت گفت که فرانسویها دریافتند که یکی از شرکتهای کراچی قرارداد تهویه
این پروژه را به ارزش  5میلیون دالر در اختیار گرفته است .او چند قطعه عکسی را که خودش و معاونت
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نمایندگی استرالیا از منطقه برداشته بودند )مشابه عکسهایی که استرالیاییها به مقام سفارت داده و بـه
قرارگاههای سیا ارسال شده است( نشان داد .وی خاطرنشان ساخت که ممکن است این نقطه مـحل
تأسیسات غنیسازی اورانیوم باشد .سفیر فرانسه به فورلوت گفت که فکر کردم بهتر است قبل از ارسال
آنها جهت تجزیه و تحلیل از طریق کانال وابسته نظامی به پاریس آنها را به ما نیز نشان بدهد.
3ـ در پاسخ به یک سؤال مشاور سیاسی گفت که در مورداحداث این ساختمان در کاهوتا چیزهایی
شنیده است ولی اعتراف کرد که اطالعات وی بسیار محدود است .وی از اینکه فورلوت عکسها و نقطه
نظرات خود را به وی ارائه کرده است قدردانی نمود.
4ـ فورلوت در رابطه با مجتمع گفت که از دو تکنسین فرانسوی مقیم پاـکستان ٬تکنیسین شیمیدان ٬در
تاریخ  2ژانویه به فرانسه باز خواهد گشت؛ لیکن همکارش که یک مهندس ساختمان بود هفته گذشته به
ـکشورش بازگشته است .مهندس مزبور گفته است که اـگر فرصتهای کاری در فرانسه جذاب نباشند سعی
خواهد کرد از طریق بخش خصوصی به پاـکستان برگردد .ولی فورلوت فکر نمیکند که این مهندس به
پاـکستان برگردد ٬چون همسر و فرزندانش در اینجااحساس ناراحتی بسیار میکردند وسوگند خوردند که
به اینجا بازنگردند .مهندس ناظر پروژه که بین فرانسه و پاـکستان در آمدوشد بود ٬ماه گذشته در کراچی به
سر میبرد و قرار نیست به این زودی باز گردد .تنها یک فرانسوی دیگر مقیم در الهور وجود دارد که
متخصص اتمی ”نیست ولی یک مهندس مشاور ساختمانی است که از طرف شرکت“  S.E.E.Eبه پاـکستان
فرستاده شده است .فورلوت گفت که وی نیز در این پروژه کار میکرده و گاهی در مورد مسایل ساختمانی
مورد مشاوره قرار میگیرد و ظاهرًا در پاـکستان خواهد ماند.
 5ـ فورلوت گفت که به نظر وی پاـکستانیها کار احداث پروژه را به تنهایی ادامه خواهند داد ٬ولی
مدتهای مدیدی طول خواهد کشید ٬و با صرف هزینههای زیاد شاید نتیجهای به دست دهد .فورلوت در
هومل
مورد محتوای صحبتهای منیرخان با مقامات فرانسه چیزی نگفت.
سند شماره )(18

خیلی محرمانه
تاریخ 29 :آبان  1357ـ  20نوامبر 78
به :وزارت امور خارجه در واشنگتن دی .سی.
از :سفارت آمریکا در اسالمآباد
موضوع :اقتصاد اسالمی :تکامل نه انقالب
1ـ پروفسور خورشید احمد وزیر فدرال آمار و معاون جدید کمیسیون برنامهریزی در کـنفرانس
مطبوعاتی اخیر خود گفت که پاـکستان به صورت تکاملی و نه به صورت انقالبی به اقتصاد اسالمی روی
خواهد آورد) .رئیس جمهور ضیاء رئیس کمیسیون برنامهریزی است ٬لیکن معاون وی سرپرست روزانه
ـکمیسیون است (.خورشید احمد گفت هدف اقتصاد اسالمی تأـکید بر رفاه مردم ٬در صورت لزوم ٬به قیمت
از دست رفتن مقداری از رشد اقتصادی است.
2ـ پروفسور احمد در نظر دارد برنامه پنجساله پاـکستان را که قبل از فرا خوانده شدن وی پس از پنج
سال تدریس در انگلستان جهت ریاست کمیسیون برنامهریزی صادر شده بود ٬به عنوان چهارچوب
انتقالی تکامل اسالمی مورد بهرهبرداری قرار دهد.پروفسور احمد یادآور شد که در کمیسیون برنامهریزی
حدود  20کمیته وجود دارند که هر یک به مطالعه جنبهای از برنامه پرداخته تا نحوه اجرای بانک بدون
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بهره ٬زکات )مالیات بر ثروت اسالمی( ٬و عشر )مالیات کشاورزی اسالمی( را طرحریزی نمایند .وی در
ادامه گفت که جهت ادامه این اقدامات تاریخ خاصی معین نشده است ٬لیکن در پاسخ به یک سؤال وی گفت
ـکه این امور در سال تقویمی جاری تحقق نخواهد یافت.
3ـ در رابطه با سیستم بانکی بدون بهره ٬پروفسور احمد گفت پاـکستان به آرامی در جهت اقتصادی
استوار برتساوی اقتصادی گام بر خواهد داشت و ازاقتصاد وامی کناره خواهد گرفت .لغو بهره و ربا در سه
مرحله صورت میگیرد :ابتدا در مورد وامهای مصرفی ٬سرمایهـگذاری و نهادهای سرمایهـگذار ٬ثانیًا در
مورد بانکهای تجاری به طورکلی و در نهایت ٬در موردوامهای بینالمللی .با این وصف وی تأـکید کرد که
پاـکستان به تمام قراردادهای خارجی خود عمل خواهد کرد.
4ـتذکر :در حال حاضر ظاهرًاپروفسوراحمد سخنگوی دولت پاـکستان در اقتصاداسالمیاست .وی
یکی از اساتید رشته اقتصاد است که به مدت ده سال در لستر انگلستان در مورد مسائل اسالمی تدریس
میکرده است .ظاهرًا مراجعت وی به پاـکستان مصادف شده است ٬بااعالم تمایل دولت به اینکه پاـکستان را
به صورت یک جمهوری واقعًا اسالمی درآورد.
5ـ در سخنرانی یکی از مقامات اقتصادی سازمان عمران اقتصادی در اوایل هفته گذشته ٬وی در مورد
بسیاری نکات مطروحه در کنفرانس مطبوعاتی به طورکلی و فیلسوف مآبانه سخن گفت .بسیاری از
ـکسانی که با وی صحبت کردهاند ٬میگویند پروفسور احمد به نظامی مصطفی و سیستم بانکی بدون بهره
بسیار عالقهمند است .وی در این مورد چند رساله منتشر ساخته و با صراحت معترف است که مشکالت
اداری مربوط به سیستم بانکی بدون بهره ٬زکات و عشر بسیار زیاد است ولی در همان حال معتقد است که
باالخره حل خواهند شد.
6ـ ما نسخههایی از پوشش مطبوعاتی و حداقل یکی از مقاالت نوشته شده توسط پروفسور احمد را
هومل
در مورد اقتصاد اسالمی برایتان ارسال میداریم.
سند شماره )(19

خیلی محرمانه
تاریخ 28 :اسفند  1357ـ  19مارس 79
اقدام کننده :وزارت امور خارجه در واشنگتن دی .سی.
به :سفارت آمریکا در اسالمآباد
موضوع :روابط ایران و پاـکستان ٬سنتو و سازمان همکاری و عمران منطقهای
1ـ تمام متن خیلی محرمانه است.
2ـ خالصه :در گفتگو با رحیم )حفاظت شود( از سفارت پاـکستان درتاریخ  28اسفندماه ٬تامست مقام
سیاسی به تفسیر سفر هفته گذشته آقا شاهی به ایران ٬خروج پاـکستان از پیمان سنتو و موضع پاـکستان در
قبال تداوم و گسترش احتمالی سازمان همکاری و عمران منطقهای پرداخت) .پایان خالصه(
3ـ رحیم گفت سفارت وی در حدود تابستان گذشته متوجه شده بود که برنامه آزادی مورد نظر شاه
برای ایران و مخالفتهایی که علیه وی ابراز میشد ایران را به صورت جدیدی در خواهد آورد که کشورش
نیز باید با آن سر و کار داشته باشد .آنها هرگز فکر نمیکردند پایان رژیم پهلوی به این زودی فرا رسد؛ و
بختیار به جای وی نشانده شود و سرانجام دولت موازی تحت سرپرستی بازرگان تشکیل شود؛ این خود
برخالف تجارب آنها در بنگالدش بود )ـکه در آن رحمان توانسته بود بخش اعظم تجهیزات دولتی را سالم
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به دست بیاورد( .در نتیجه ٬سفارت از طرف اسالمآباد تأییدیهای مبنی بر به رسمیت شناختن حکومت
بازرگان را به دست آورد و در همان موقع رویداد  22بهمنماه در دوشان تپه موجبات سقوط نهایی رژیم
پهلوی را فراهم آورد.
4ـ سفارت پاـکستان در دست در روبروی پادگان جمشیدیه واقع شده است .هنگامی که در  23بهمن
ماه پس از یک درگیری مختصر در ساعت  10صبح این پادگان سقوط کرد ٬از رحیم خواسته شد که به
قرارگاه بازرگان در مدرسه رفاه رفته و اعالم دارد که حکومت متبوع وی دولت بازرگان را به رسمیت
میشناسد .وی گفت هنگام ورود وی حتی بازرگان نیز باور نکرده بود که پیروز شده است) .در واقع
بازرگان با صراحت به رحیم گفته بود که فکر نمیکرد پایان واقعه این گونه باشد (.به بازرگان توضیح داده
شد که پاـکستان رابطهخود با ایران را ٬رابطه بین دو ملت میداند تا بین دو حکومت .رحیم گفت به رسمیت
شناختن به موقع این دولت از طرف پاـکستان ٬راه را برای سفر شاهی به این کشور در چند هفته بعد هموار
ـکرده بود.
5ـ رحیم در رابطه با خروج پاـکستان از سنتو گفت که دولت متبوع وی و دولت بازرگان چنین نتیجه
ـگرفته بودند ٬که مدتهاست که این پیمان منافع اعضای منطقهای را در نظر نگرفته است .بلکه برعکس٬ادامه
عضویت در این سازمان وارتباط آن با رقابت بین شوروی و غرب تا آنجایی که به دیگر کشورهای رو به
رشد و غیر متعهد مربوط است مسؤلیتهایی را متوجه پاـکستان میسازد .وی گفت عضویت در این سازمان
برای پاـکستان به عنوان ”پرچم سرخی“ در برابر دیگر کشورها میماند که اـگر این پرچم نباشد پاـکستان
میتواند با آنها روابط صمیمی برقرار سازد .رحیم در ارتباط با روابط پاـکستان و آمریکا و انگلستان گفت
ـکه خروج از سنتو نباید به معنی کاهش عالقه کشورش به همکاریهای صمیمانه تلقی گردد .برعکس٬
پاـکستان به این نتیجه رسیده بود که این همکاری از طریق روابط دوجانبه بهتر انجام میگیرد.
6ـ در مورد امکان گسترش سازمان همکاری و عمران منطقهای ٬رحیم گفت که پاـکستان نیز مانند
ایران معتقد است که اعضای دیگر میتوانند جذب این سازمان شوند ٬لیکن به سرعت اضافه کرد که دولت
وی معتقد است که اقتصاد کشورهای عضو تقریبًا باید همان باشد.
پاـکستان میل دارد افغانستان را ”به دالیل ژئوسیاسی“ در این سازمان بپذیرد و حال آنکه میداند
اقتصاد آن کشور خیلی بدویتر از اقتصاد اعضای کنونی سازمان و یا دیگر اعضای احتمالی چون عراق
میباشد .معالوصف ٬پاـکستان این امتیاز را به هند نخواهد داد .رحیم یادآور شد که اقتصاد هند علیرغم فقر
آن یکی از پیچیدهترین و نیرومندترین اقتصادهای جهان است و به همین دلیل در صورت عضویت آن٬
اقتصاد دیگر کشورهای عضو به ناـگریز تحت سلطه اقتصاد هند در خواهد آمد.
7ـ رحیم گفت از نظر پاـکستان منطقی نیست که عضو سازمانی باشد که هدف آن پرورش همکاری
اقتصادی با هند است ٬در حالی که اختالفات سیاسی بسیار عمیق نیز بین دو کشور وجود دارد .وی گفت
ابتدا باید این اختالفات را از میان برد و پس از آن به همکاری عظیمتر اقتصادی پرداخت.
8ـ رحیم گفت آمریکا باید در متکی بودن بهاعضای به اصطالح ”ذینفوذ منطقهای“ در گسـترش
سیاستهای امنیتی خود رعایت کمال احتیاط را بنماید .وی گفت احمقانه است که بگوییم هند نیرومند
نیست ولی در عین حال همسایگان هند راوادار کنیم تا با هند ارتباط برقرار کنند که این کار به ثبات منطقه
ـکمک نخواهد کرد .هندنمیتواند بدون همکاری تمام کشورهای منطقه نقش پلیس منطقه راایفا کند و اـگر
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آمریکا غیر از این فکر میکند سخت در اشتباه است.
عالوه بر این ٬آمریکا با این فکر که میتوانست با امتیازاتی که به شاه داده بود سیاستهای هند را
معتدلتر سازد ٬نهایت سادهاندیشی را نشان داده است .وی مدعی است که سیاستهای هند بر منافع ملی
هند بخصوص برداشت هندو از مادر هند که در غرب زیاد به آن پرداخته نمیشود استوار است .وی گفت
ـکه امیدوار است که آمریکا از طریق دولت جدید ایران نیز مانند رژیم شاه همان سیاستها را در قبال هند
ادامه ندهد ٬لیکن هند را به صورتی که هست بپذیرد و مستقیمًا با آن معامله کند.
9ـ رحیم به طور خالصه گفت که از نظر پاـکستان گسترش همکاری منطقهای امکانپذیر و مورد عالقه
است؛ لیکن مرز شرقی سازمان گسترش یافته همکاری و عمران منطقهای نباید فراتر از مرز هند و پاـکستان
سولیوان
برود.
سند شماره )(20
خیلی محرمانه
تاریخ 22 :فروردین  1358ـ  11آوریل 79
به :وزارت امور خارجه در واشنگتن دی .سی.
از :سفارت آمریکا در اسالمآباد
موضوع :پروتکل تجاری پاـکستان و شوروی برای سالهای  59ـ 1358
1ـ در هفته  5فروردین  1358در اسالمآباد ٬معاون وزارت بازرگانی خارجی شوروی آی .تـی.
ـگریشین و مقام دولت پاـکستان پروتکل تجاری پاـکستان و شوروی برای سالهای 59ـ 1358را منعقد
ساختند.
قبل از امضای این پروتکل به مدت دو هفته )از  20اسفند تا  1فروردین( بین دولت پاـکستان و یک
هیئت نمایندگی شش نفره روسی گفتگو به عمل آمد تا جزییات پروتکل تجاری جدید پایاپای مشخص
ـگردید .توافق جدید مطابق توافق سال قبل است و روندهای جدیدی در آن مشهود نیست.
2ـ گرچه جزییات چندانی از این قرارداد جدید پایاپای فاش نشده ٬در تاریخ  20فروردین ماه مقام
سفارت با آقای اعتزازالدین وزیر مشاور وزارت بازرگانی )حفاظت شود( پیرامون شرایط کلی قرارداد
جدید گفتگوهایی انجام داد.
پروتکل بازرگانی 59ـ 1358از یک سقف  26میلیون دالری در زمینه تبادل کاالها در طول  12ماهه
آتی برخوردار است .گرچه ارزشها و هزینههای شرایط از طرف دولت پاـکستان طبقهبندی شده اعالم
ـگشته است ٬ولی براساس شرایط جدید بخش اعظم خریدهای پاـکستان را ماشینآالت و مواد خام بخش
ـکشاورزی تشکیل خواهد داد مهمترین موارد موجود در زمینه فهرست واردات پاـکستان عبارت است از:
تراـکتورهای کشاورزی )به پاراـگراف  5پایین مراجعه شود( و ” 7میلیون دالر “ بابت خرید کود شیمیایی
اوره ٬و قطعات یدکی ماشینآالت کشاورزی و ماشینآالت مربوطه دیگر ٬دیگر موارد مهم عبارتند از
ماشینآالت مربوط به کارخانه ذوب آهن کراچی )ـکه گویاقسمتی از آن از طریق ”اعتبار“ وقسمتی دیگر
به صورت ”خرید مستقیم“ تأمین میگردد( ٬تجهیزات و قطعات یدکی مربوط به کارخانه توسعه گاز و
نفت)این کارخانه از کمک فنی شوروی و ماشینآالت ساختاین کشور بهرهبرداری میکند( ٬نفت ٬الیافت
پنبه نسوز ٬تجهیزات راهسازی و ساختمان سازی ٬پوالد ٬و خرید کمی ابزار و تـجهیزات تـعمیرگاهی
ماشینآالت ٬ورق شیشه و رادیو و تلویزیون.
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3ـ پاـکستان نیز محصوالت سنتی خود را مانند گذشته در اختیار شوروی قرار خواهد داد که عبارتند
از :پنبه ٬منسوجات ٬جامههای کشباف ٬نخ بافندگی٬پوشاـک ٬فرش ٬محصوالت چرمی رنگ شده مانند
ـکفش ٬وسایل جراحی ٬قاب عینک ٬کارهای دستی و غیره.
4ـ دولت پاـکستان اظهار داشته است که میل دارد قراردادهای لجستیکی موجود در این توافق را
سهولت بخشد و این برنامه در مذاـکرات آتی آنها با روسها گنجانده خواهد شد .در سفر هیئت نمایندگی
روسی ٬در زمینه رادیو وتلویزیون و آموزش و پرورش و انعقاد قراردادهای جداـگانه بحث شد) .در تاریخ
 5فروردین ٬امضای قرارداد دوساله همکاری و تبادل نظر بین کمیته رادیو وتلویزیون شوروی وتلویزیون
پاـکستان توسط مطبوعات اعالم گردید(.
5ـ در تاریخ  10فروردین مطبوعات پاـکستان اعالم داشتند که مقام بازدید کننده روسی ٬میشکوف
یعنی رئیس موسسه صادرات تراـکتور شوروی با شرکت تراـکتور پاـکستان قراردادی را منعقد ساخته است
تا از طریق آن  4500تراـکتور و  300دستگاه خیش طبق قرارداد تجاری 59ـ 1358تحویل پاـکستان داده
شود .آقای میشکوف در مصاحبهای یادآور شد که ارزش بازرگانی تراـکتورها  20میلیون دالر است) .در
این مقاله یادآوری شده است که شوروی در سال  1357تعداد  4000تراـکتور به پاـکستان تحویل داده
هومل
است(.
سند شماره )(21
خیلی محرمانه
تاریخ 29 :فروردین  1358ـ  18آوریل 79
به :وزارت امور خارجه در واشنگتن دی.سی.
از :سفارت آمریکا در اسالمآباد
موضوع :دولت پاـکستان از سازمان ملل خواستار کمک در زمینه پناهندگان افغانی شده است
1ـ روزنامه تایمز پاـکستان در تاریخ  28فروردین ماه با گزارشی مختصر اظهار داشت که دولت
پاـکستان رسمًا از سازمان ملل خواستار کمک در رابطه با هزاران پناهنده افغانی که از طریق مرز وارد
پاـکستان شدهاند ٬گردید .این مقاله یادآور شده است که خبرنگار بی.بی .سی در پاـکستان تعداد پناهندگان
را  45000نفر برآورد کرده ٬در حالی که برآوردهای غیررسمی تعداد آنها را خیلی بیش از این میدانند.
2ـ )طبقهبندی نشده( تا آنجا که سفارت میداند ٬این اولین باری است که دولت پاـکستان در رابطه با
پناهندگان افغانی از سازمان ملل تقاضای کمک کرده است.
3ـ )خیلی محرمانه( منبع اطالعاتی بیگانه ـ لطفًا حفاظت شود :در مشورت با کـمیسیون عـالی
پناهندگان ٬سازمان ملل تقاضای کمک دولت پاـکستان را مورد بررسی قرار خواهد داد .معاون سرپرست
ـکمیسیون عالی پناهندگان در بخش اسکان اظهارداشت ٬که این کمیسیون به زودی یکی از نمایندگان خود
راجهت ارزیابی وضع پناهندگان به پاـکستان گسیل خواهدداشت .معاون سرپرست برنامه عمرانی سازمان
ملل که در اسالمآباد اقامت دارد در تاریخ  28فروردین  1358گفت که کمیسر عالی سازمان ملل و سفیر
پاـکستان در ژنو اخیرًا در مورد نحوه گفتگو کردهاند .برداشت مقام سفارت در نتیجه مالقات با نماینده
برنامه عمران سازمان ملل در اسالمآباد و مالقات انجام شده ملل در پاـکستان محدود خواهد بود به ادامه
ـکمک به پناهندگان از قبیل ارسال مواد مورد نیاز ٬ولی اسکان دوباره پناهندگان در کشورهای ثالث را در
برنخواهد گرفت .پایان )محض اطالع شما(

پاـکستان )385  (1

سند شماره )(22
خیلی محرمانه
تاریخ 3 :اردیبهشت  1358ـ  23آوریل 79
به :وزارت امور خارجه در واشنگتن دی.سی.
از :سفارت آمریکا در اسالمآباد
موضوع :تأثیرات اقتصادی ـ بعد از بوتو
1ـ )تمام متن خیلی محرمانه است(
2ـ خالصه :با گذشتن بیش از دو هفته از اعدام بوتو ٬آرامش نسبی به پاـکستان بازگشته است ٬و ما
هیچگونه گزارشی در مورد ناآرامیهای داخلی که بر فعالیت اقتصادی تأثیر شـدید بگـذارد ٬دریـافت
ننمودهایم .هنوز موقع آن نرسیده است که به مقاصد تجاری دوران بعد از بوتو پی ببریم ٬لیکن خروج وی از
صحنه بر موضع سرمایهـگذاران داخلی تأثیری مثبت خواهدداشت ٬چون آنهامیترسیدند که وی بار دیگر
به قدرت برسد و بر سر سرمایههای آنها بالیی بیاورد .البته عواملی دیگر نیز وجود دارد که تردیدهایی را
در میان سرمایهـگذاران پدید آورده است که عبارت است از عدم قاطعیت و اطـمینان در مـورد نـوع
برنامههای اسالمی و اصالحیههای اقتصادی ضیاء و تردید در مورد سیاستهای اقتصادی یک دولت در
نهایت منتخب .این نگرانیها ممکن است در تالشهای انتخاباتی نهفته باشد .این که ضیاء در چه زمانی و به
چه نحو متقاعد کنندهای آغاز روند سیاسی را مجاز خواهد شمرد ٬نیز اهمیت دارد .سهولت نسبی که
رئیس جمهور ضیاء از طریق آن اداره وقایع فاحش  15فروردین را به عهده گرفت ظاهرًا اعتماد وی را
نسبت به تواناییش در اداره کشور و اتخاذ تصمیمات اقتصادی افزایش بخشیده است .توانایی ضیاء در
حفظ قانون و نظم پس از یک دوره آزمایش قدرت عزم راسخ وی را در اتخاذ اقدامات دشوار مربوط به
بودجه تقویت نموده است.
دولت پاـکستان قیمت جیره گندم را افزایش داده است که گویا در حال حاضر توانسته است کاهش
سوبسید عظیم گندم داخلی را سبب شود ٬و کاهش دیگر سوبسیدها را نیز احتماًال به دنبال خواهد داشت.
این حرکات گرچه برای ثبات اقتصادی دراز مدت پاـکستان ضروری است ولی نارضایتی عمومی را فراهم
آورد .اجرای زکات و عشر که مهمترین عنصر سیاست اسالمی سازی دولت پاـکستان است ٬چندان تحت
تأثیر واقع نخواهد شد .از نظر بینالمللی نارضایتی مربوط به اعدام ٬ظاهرًا به صورت تشنجهای اقتصادی
در نخواهد آمد .نارضایتی اعراب ممکن است بر زمان ارائه کمکها تأثیر بخشد ٬ولی به طورکلی در این
زمینه تأثیری منفی نخواهد داشت) .پایان خالصه(
3ـ با گذشتن بیش از دو هفته ازاعدام رئیس جمهور سابق ذوالفقار علی بوتو ٬کشور نسبتًا آرام است و
فعالیت اقتصادی به نحو حادی قطع نگشته است .دولت پاـکستان دارای ”وضعی عادی“ است و وضع غذا٬
صنایع و قانون و نظم نیز طبیعی است .در مورد اعتصابات عمومی و یا دیگر مشکالت صنعتی گزارشی
دریافت ننمودهایم و چنین به نظر میرسد که اغتشاشات مربوط به اعدام از نظر قانونی پایان یافته است.
جامعه تجاری نیز نسبت به اعدام بوتو عکسالعمل علنی نشان نداده است .ولی ظاهرًا ترس از ملی سازی
دوباره که در جان جامعه تجاری مأوا داشت ٬همراه با جسد بوتو به گور سپرده شده است .آنچه را که همه
مانع اصلی بر سر راه سرمایهـگذاری در پاـکستان به حساب میآورند ٬اـکنون از بین رفته است ٬ولی به نظر ما
در کوتاه مدت عوامل بسیار باید حل شود تا سرمایهـگذاریهای داخلی به جریان افتد .تأثیر جمعی افزایش
قیمتها بر طرز تفکر عمومی در نتیجه کاهش سوبسید٬احساسات کنونی ضددولتی و عکسالعمل ضیاء در
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قبال آزادسازی فعالیتهای سیاسی هنوز ابهامآمیز است و در مورد اوضاع نظم و قانون تردیدهایی را پدید
آورده است.
عالوه بر این سیاستهای اقتصادی وسیله فعالیت احزاب سیاسی تحتالشعاع قرار خواهد گرفت و
سیاستهای کابینه جدید ضیاء )اسالمآباد  (4573منبع تردید دیگری خواهد بود که سرمایهداران را به
احتیاط کاری در برنامههای آتی کشور وا خواهد داشت .باالخره مقررات بیش از حد دولت بر فعالیت
تجاری مانع از آن خواهد شد که سرمایهداران تصمیم به سرمایهـگذاری را اتخاذ نمایند.
4ـ پایان مسئله بوتو و آرامش نسبی بعدی ظاهرًا ضیاء را مطمئن ساخته است که میتواند مشکالت
اقتصادی موجود در برابر دولت را با نزدیک شدن آن به مرحله فرمولبندی بودجه سال 59ـ ٬1358از
میان بردارد .گرچه ماجرای بوتو هنوز ادامه دارد ٬ولی مقامات وزارت دارایی به ما گفتهاند که پیشنهاد آنها
مبنی بر اصالح کسری بودجه در حال رشد از طرف سطوح عالی دولتی با موانعی روبرو میگردد .ولی٬
حتی دو هفته پس ازاعدام ٬دولت گامی برداشت که به نظر بسیاری از نظر سیاسی خیلی حساس بود ٬چون
دولت قیمت جیره گندم را که بیشتر توسط شهرنشینان استفاده میشد 40 ٬درصد افزایش داد .این کار
سوبسید بیش از حد گندم داخلی را حذف کرد و کسری بودجه را به مقدار یک میلیارد روپیه در سالهای
 1358/59کاهش خواهد داد .گزارش مطبوعات و گفتگو با مقامات دولت پاـکستان نشان میدهد ٬که
قرار است روغن خوراـکی و کود نیز تحت کنترل درآید.
 -5درست است که کاهش سوبسید غذایی مهمترین و مشکلترین بخش استراتژی بودجهای دولت
پاـکستان را تشکیل میدهد ٬ولی اقدامات دیگری در راه است تا منابع داخلی بودجه به حرکت درآمده و
مخارج سوبسیددار و غیرسوبسیددار نیز کاهش یابند .اما امیدواریم که این اقدامات تحقق یابند چون
فشار مربوط به کسری بودجه آنقدر شدید است که میتواند فشارهای سیاسی بعد از بوتو )و قبل از
انتخابات( را خنثی سازد .در کوتاه مدت ٬هر گونه مقررات جدید مالیاتی ٬که احتماًال تا دو ماه دیگر وضع
نخواهد شد ٬بر صنعتگران متمول تأثیر خواهد گذارد و ممکن است اقداماتی نیز در جهت تشدید تأثیر
افزایش قیمت جیره گندم بر شهروندان صورت پذیرد.
6ـ عکسالعمل اصلی اقتصادی منفی در جامعه بینالمللی ممکن است از طرف کشورهای اسالمی
بروز کند .شایع شده است که کمکهای نفتی عربی تا مدتی به سوی پاـکستان سرازیر نخواهد شد ٬ولی در
نهایت نصیب پاـکستان خواهد شد .در حقیقت گزارش مطبوعاتی از بغداد )اسالمآباد  (4381حاـکی از آن
است که دولتهای عربی توافق کردهاند که جای خالی کمکهای عمرانی آمریکا به پاـکستان را پرکنند .زکات
احتمالی سعودی و امارات متحده عربی که معادل یک کمک  200میلیون دالری است ٬هنوز به پاـکستان
داده نشده ٬ممکن است تحت تأثیر بسیاری واقع گردد .لیکن اشتیاق اسالمی سعودی و رابطه اساسی
سعودی و پاـکستان احتماًال بر تأسف ناشی از مرگ بوتو خواهد چربید .عکسالعمل خصمانه ایران نسبت
به این اعدام نیز میتواند بر برنامهریزی دوباره وامهای پاـکستان تأثیر بخشد .درست است که ایـران
ـکمکهای جدیدی به پاـکستان نخواهد داد ٬ولی ممکن است راهی برای عدم اصرار در بازپرداخت وام
هومل
پاـکستان یافته شود.
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خیلی محرمانه
تاریخ 16 :اردیبهشت  1358ـ  6می 79
به :وزارت امور خارجه در واشنگتن دی.سی.
از :سفارت آمریکا در اسالمآباد
موضوع :انتخابات هیئتهای محلی :طوفان سیاسی بعدی؟
1ـ )خیلی محرمانه( خالصه :عالئم مربوط به برگزاری انتخابات محلی قبل از انتخابات ملی ماه
نوامبر توسط دولت پاـکستان فاش شده است .مطبوعات  26آوریل نیز حاوی مطالبی در حمایت از
انتخابات محلی از طرف دو وزیر فدرال و روزنامه معتبر تایمز پاـکستان بوده است.سیاستمداران پاـکستان
ـکه شخصًا با انتخابات محلی قبل از موعد مخالف هستند با مطبوعات درگیر شدهاند .ضیاءالحق نیز مانند
ـگذشته گویا میخواهد در این زمینه بار دیگر حرف خود را به کرسی بنشاند .دالیلی که رئیس جمهور در
این مورد مطرح کرده این است که وی مایل است قبل از آغاز انتخابات ملی با برگزاری انتخابات محلی
برای تجربه دموکراسی پاـکستان یک پایگاه مستحکم پدید آورد ٬لیکن مخالفین مـعتقدند کـه ضـیاء
میخواهد به این ترتیب میزان حمایت ملی را در به تعویق افتادن انتخابات محلی دریابد) .پایان خالصه(
2ـ)طبقهبندی نشده( عالئم پیدایش یک طوفان سیاسی در پاـکستان نشانگراین است که باردیگر یک
تضاد بزرگ سیاسی پدید خواهد آمد :معلوم نیست که انتخابات هیئتهای محلی ”بدون درنظر گرفتن
اساس غیرحزبی در ماه اوت یا سپتامبر قبل از انتخابات کاملی ملی ماه نوامبر برگزار شود.
3ـ )طبقهبندی نشده( نظریه برگزاری انتخابات محلی و شهری قبل از برگزاری انتخابات مـلی و
مجالس ایالتی سال گذشته از طرف رئیس جمهور ضیاء )مراجع ـ ب ٬ج( مطرح شده بود .این پیشنهاد
ضیاء قبل از تعیین کرسیهای کابینه اتحاد ملی پاـکستان در سپتامبر و حتی پس از آن تضادهایی را به وجود
آورد.
4ـ )طبقهبندی نشده( رئیس جمهور ضیاء شدیدًا حامی برگزاری انتخابات محلی قبل از انتخابات
ملی است .وی در طول دو سال گذشته حکومت خود و حتی در زمان انتصاب کابینه جدید خود در 21
آوریل )مرجع الف( بارها به نظریه خود مبنی بر برگزاری انتخابات ملی ٬در مطبوعات اشاره کرده است.
 5ـ)طبقهبندی نشده( به دنبال تذکرهای ضیاء در نشست کابینه ٬انتخابات محلی ضربه دیگری خورد.
یکی از مقاالت مهمی که در روزنامه اردوزبان نوای وقت در  26آوریل منتشر شده و اعضای مطبوعات نیز
با آن به خوبی آشنا هستند اعالم داشته است که انتخابات محلی در ماه اوت  1979برگزار خواهد شد .در
این مقاله گفته شده بود که نباید ترس از آن داشت که انتخابات محلی بر برنامه انتخابات عمومی تأثیر
بگذارد.
6ـ )طبقهبندی نشده( سیاستمداران کشور بار دیگر با قدرت تمام به مخالفت با این نظریه پرداختند و
از ضیاء مصرانه خواستند که به پیمان خود وفادار بوده و انتخابات ملی را طبق برنامه برگزار نماید .وزیر
فدرال ف .الف .چیشتی که هنگام عهدهدار بودن ریاست بخش انتخابات کابینه در دوره قبل مـوجب
پیدایش این نظریه شده بود ٬در تاریخ  30آوریل به مطبوعات گفت دولت به برگزاری انتخابات محلی قبل
از انتخابات ملی اهمیت بسیار میدهد ٬تا به این ترتیب پایه و اساس دموکراسی در کشور استحکام
بیشتری یابد.چیشتی گفت که سیاستمداران کشور نباید از انتخابات محلی ترسی به دل راه دهند .چون 17
نوامبر تاریخی است که توسط رئیس جمهور برای برگزاری انتخابات محلی تعیین شده است .بیانات
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چیشتی نیز در  2ماه مه توسط وزیر فدرال میرعلی احمدتالپور که گفته بود انتخابات محلی ”عامل اصلی
استحکام دموکراسی“ است باردیگر انعکاس بیشتری یافت .روزنامه دولتی تایمز پاـکستان نیز در تاریخ 4
ماه مه حمایت خود را از انتخابات اعالم داشت.
7ـ )خیلی محرمانه( اظهار نظر :احتماًال سیاستمداران کشور در چند روز آتی به حمایتهای اعالم شده
از انتخابات محلی حملهورخواهند شد وخواهند گفت که انتخابات ملی تنها راه خروج شرافتمندانه دولت
نظامی و اعاده تمام بافتها و تصمیمات حکومتی اساسی به یک دولت منتخب میباشد .سیاستمدارانی که
دارای حافظه قوی هستند در این حرکت تجربه ایوب خان را در به اصطالح دموکراسی به یاد میآورند که
در آن نظام انتخاباتی در سطوح محلی آغاز میشد ٬و در سطوح باالتر انتخابات غیرمستقیم را به دنبال
داشت .رهبران نظامی که تمامًا دوستان ایوب خان از افسران متوسط الرتبه بودند ٬به خوبی میدانند که
سیاستمداران به آنهااعتماد ندارند ٬چون حرکات آتی آنها به هیچوجه قابل پیشبینی نمیباشد .واـگذاری
تصمیمگیری به سیاستمداران در مورد برگزاری انتخابات محلی نیز سبب عدم برگزاری انتخابات شده
است .هیئتهای محلی در اختیار افراد منصوب ٬سرسپرده و نسبتًا فاقد کفایت مانده است تا جایی که دولت
پاـکستان از همان اوان به یک دولت مسئول نیاز داشته ولی از آن محروم بوده است.
8ـ )خیلی محرمانه( در رابطه با اصرار ضیاء )و همکارانش در کابینه( در مورد برگزاری انتخابات
محلی حمایت و مخالفت بسیار مشاهده میشود:
ـ ـ حامیان ضیاء ٬از قبیل چیشتی و تالپور ٬معتقدند که دموکراسی تنها با وجود یک پایگاه قوی
میتواند رشد کند و درست نیست که در کشوری که تجارب دموکراتیک آن محدود است ٬تالش شود تا
دموکراسی از راههای باال به جامعه تزریق شود .ضیاء و حامیانش معتقدند که برای جلوگیری از بروز
احساست وطنپرستانه بهتر است انتخابات محلی به صورت غیرحزبی برگزار گردد.
ـ ـ براساس یک فرضیه دیگر ٬ضیاء که بشدت مراقب شهرت خود در بنگالدش است مایل است
موجبات بازگشت بنگالدش را فراهم آورد ٬که وسایل این بازگشت نیز انتخابات محلی ٬رفرانـدوم و
انتخابات ملی است تا منجر به حکومتی دستنشانده در آن کشور گردد .بسیاری نیز یادآور میشوند که
ضیاءالحق که بسیار سیاستمدار است )علیرغم تکذیبهایش( ممکن است بخواهد از ضیاءالرحـمن در
بنگالدش پیروی کند تا مانند او یک مجلس ملی را به وجود آورد تا با تمایل کامل ریاست جمهوری و
حکومت نظامی وی را مشروعیت بخشد .ـ ـ مخالفین نیز معتقدند که ضیاء میخواهد انتخابات هیئتهای
محلی را بهانه کرده و یا انتخابات ملی را لغو و یا به تعویق اندازد ومیگویند اـگر انتخابات محلی باموفقیت
برگزار شود ٬ضیاء خواهد توانست ادعا کند که حکومت نظامی باید تا چندی دیگر پابرجا بماند .ولی اـگر
انتخابات با موفقیت توام نباشد ٬و یا اـگر قرار باشد اعضای حزب خلق پاـکستان که توسط نخست وزیر
پیشین بوتو ایجاد شده ٬انتخاب شوند ٬ضیاء میتواند ادعا کند که کشور آماده قبول انتخابات ملی متضمن
”اهداف مثبت“ مورد نظر وی نمیباشد.
هومل
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تاریخ 16 :اردیبهشت  1358ـ  6می79
از :سفارت آمریکا در اسالمآباد فاس به :وزارت امور خارجه در واشنگتن دی .سی ـ با اولویت
موضوع :نمایندگان پاـکستان در کنفرانس فاس
1ـ نجمالثاقب ) (Najmus sapibوزیر مشاور وزارت خارجه به مشاور سیاسی در هنگام صرف شام
در سوم ماه مه گفت که پاـکستان نمایندگان خود را جهت شرکت در کنفرانس فاس تعیین کرده است.
آقاشاهی مشاور وزارت خارجه که سرپرستی گروه را به عهده خواهد داشت ٬به وسیله نایز نایک نماینده
دایمی پاـکستان در سازمان ملل ٬س.ا.پاشا دبیرخانه و فضل مقدم خان سفیر پاـکستان در قاهره )سرلشگر
بازنشسته( ٬سفیر پاـکستان در جده و دو مقام وزارت خارجه در سطح دبیر همراهی خواهد شد .سفیر
پاـکستان در رباط یعنی س .غیاثالدین احمد نیز احتماًال سرپرستی هیئت نمایندگی را به عهده خواهد
داشت.
2ـ ثاقب ـ سفیر اسبق پاـکستان در ـکویت ـ از این نشست هواداری چندانی نمیکند و متذکر مشکالتی
میشود که مسائل عربی برای کشورهای اسالمی غیرعربی پدید میآورند .وی گفت در هفته جاری از
اندونزی و مالزی به وی تلفن شده است و ضمن آنها سؤال شده که با وجود این فشارها پاـکستان چگونه
میتواند دست خود را رو کند .وی نگفت که پاسخ وی به آنها چه بوده ولی از بسیاری از آنها که مایل بودند
این اجالس به تعویق افتدطرفداری کرده است .وی اـکنون با ناراحتی اظهار میدارد که دیگر وقت برای به
تعویق انداختن آن باقی نمانده است.
3ـ ثاقب گزارش داد که س.ا .پاشا نیز در اوایل و یا اواسط ماه ژوئن پس از کنفرانس فاس و یکی دو
هفته مرخصی کار خود را در قاهره از سرخواهد گرفت .وی گفت پاـکستان در حال حاضر در قاهره عالوه
بر حراست از منافع مصر ٬بحرین و احتماًال یمن جنوبی ٬نماینده عربستان سعودی ٬اردن و بحرین نیز
خواهد بود .وی گفت از منابع پاـکستانی حداـکثر استفاده برای انجام این وظایف مازاد به عمل خواهد آمد.
هومزر
)معاف(
سند شماره )(25

خیلی محرمانه
تاریخ 17 :اردیبهشت  1358ـ  7می79
به :وزارت امور خارجه در واشنگتن دی.سی ـ با اولویت
از :سفارت آمریکا در اسالمآباد
موضوع :وقایع پس از بوتو :نزدیک شدن چهلمین روز
1ـ اوضاع نظم و قانون علیرغم ناآرامی موجود توأم با آرامش است .اغتشاشات جزیی با شرکت
جناح چپ ٬عناصردانشجویی طرفدار بوتو و سرسختانه محافظهـکار اسالمی ”جماعت اسالمی“ به وقوع
پیوست و دولت پاـکستان به آرامی بسیاری از پیروان حزب خلق پاـکستان را که مؤسس آن نخست وزیر
اسبق فقید بود ٬از حبس آزاد میکند .دولت آماده مبارزه با تجدید احتمالی اعتراضات است ٬که تاریخ
احتمالی برگزاری اعتراضات در حمایت از بوتو و مخالفت با رژیم روز عزاداری سنتی اسالمی معروف به
چهلم است که با چهلمین روز فوت وی مرتبط میگردد.
2ـ در مورد نخست وزیرپیشین بوتو٬چهلم روزدوشنبه  14ماه مه خواهد بود ٬لیکن خانوادهاش اعالم
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ـکردهاند که میل دارند روز چهلم درگذشت وی روز جمعه  11مه باشد که در آن روزتعداد زیادی از مردم
در مساجد تجمع میکنند .مهمترین تظاهرات ضد رژیم دو روز پس از اعدام نخست وزیر اسبق در روز
جمعه ششم آوریل برگزار گردید.
3ـ مراسم روز  11مه قرار است شامل فاتحهخوانی و به نمایش گذاشتن عزاداری عمومی باشد .قرار
است تظاهرکنندگان شور و حال خود را از مساجد به خیابانها کشانیده و مقامات مجبور خواهند بود در
برابر بعضی از عزاداران و آنها که بااهداف سیاسی میل دارند از این امور و نشان دادن ضدیت خود با رژیم و
یا حزب خلق پاـکستان بهرهبرداری کنند ٬قدرتنمایی بکنند.
4ـ همسر و دختربوتو در زندان سپهساالر در خارج از راولپندی به سر میبرند و گویا تا آخر ماه مه در
آنجا خواهند ماند .آنها عزاداری چهلم را به صورت خصوصی برگزار خواهند کرد.
5ـ رهبر حزب خلق پاـکستان در پنجاب ازادامه زندانی شدن همسر و دختربوتو )و افزایش میزان عطا
) (ATTAانتقاد کرده است ٬لیکن از چهلم و یا عزاداری دیگر محاـکمه یادی ننموده است دیگر رهبران
حزب ازقبیل ممتاز بوتو و حافظ پیرزاده به خاطر ترس از توقیف دوباره حرفی نمیزنند و به طورکلی
رهبریت حزب دچار بینظمی و آشفتگی شده است .بند  144قانون جزا که تجمع بیش از  5نفر را ممنوع
اعالم میکند در سرتاسر سند )شامل منطقه اطراف محل سکونت خانواده بوتو و مقبره وی در الرخانه( به
اجرا گذارده شده و ممکن است تجمع خانوادهها را در بزرگداشت این حادثه در برنگیرد.
6ـ به نظر ما تالشی در جهت ایجاد آشوب و برگزاری تظاهرات صورت خواهد گرفت؛ لیکن نه ما و نه
دولت پاـکستان منتظر تبدیل چهلم به یک آشوب و بینظمی عظیم در پاـکستان نـیستیم .مـعذالک از
آمریکاییها میخواهیم از وارد شدن در اجتماعات و گردهماییهای عمومی در روز جمعه  11ماه مه
هومل
خودداری ورزند.
سند شماره )(26
خیلی محرمانه ـ غیرقابل رؤیت برای بیگانگان
تاریخ 18 :اردیبهشت  158ـ  8می 79
به :وزارت امور خارجه در واشنگتن دی.سی
از :سفارت آمریکا در مسکو
موضوع) :خیلی محرمانه( دیپلمات پاـکستانی به بحث پیرامون روابط شوروی و پاـکستان و
اوضاع افغانستان میپردازد
1ـ )تمام متن خیلی محرمانه است(
2ـ یک دیپلمات پاـکستانی )حفاظت شود( در مورد روابط پاـکستان و شوروی و اوضاع افغانستان در
ـگفتگو با مقام سفارت مطالب زیر را بیان نمود:
3ـ در مورد روابط پاـکستان و شوروی وی گفت:
ـ ـ سفیرخان اخیرًا از طرف ژنرال ضیاء نامهای برای کاسیگین برده است .پس از تقدیم پیام ٬خان با
استفاده از این مالقات گفت که پاـکستان میل دارد با شوروی و افغانستان روابط حسنه برقرار سازد .وی
ـگفت که کشورش آوارگان افغانی را نمیخواهد و حتی آنها رادعوت نیز نکرده است .اـگر آوارگان به موطن
خود بازگردند ٬پاـکستان بسیار خوشحال خواهد شد .شوروی و افغانستان در داخل خاـک افغانستان
میتوانند برای ممانعت از ورود آوارگان به پاـکستان هر کاری انجام دهند و حتی یک دیوار بین دو کشور
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ایجاد کنند .وی گفت علت :این گونه مهاجرتهای دسته جمعی تنها اوضاع داخـلی افـغانستان است و
پاـکستان مسئول پیدایش آن نیست .پاـکستان فقط یک وظیفه انسانی و بشردوستانه دارد و آن این است که
به آوارگان غذا و دیگر مایحتاج آنها را برساند.
ـ ـ پاسخ کاسیگین بسیار ”معتدل“ بود .وی گفت ادعای افغانها خالف چیزهایی است که سفیرخان
مطرح کرده است .وی گفت ٬اـگر علل نگرانیهای افغانها از بین برود وضع بهتر خواهد شد.
ـ ـ سفیر شوروی در اسالمآباد با صراحت بیشتری سخن گفته است .در پاسخ به ادعای همکاری
پاـکستان با فعالیتهای مخالفین ضد جمهوری دموکراتیک افغانستان که از اردوگاههای آوارگان سرچشمه
سرچشمه میگیرد ٬وی گفت دولت پاـکسـتان سـالح در اخـتیار آوارگـان گـذاشـته ٬و بـازنشستگان
ارتشپاـکستان را به آموزش دادن آوارگان گمارده ٬و تبلیغات ”رسمی“ پاـکستان نیز دائمًا به انتقاد از
جمهوری دموکراتیک افغانستان میپردازند.
ـ ـ با وجودعدم تمایل به گرفتن نتیجه مشخص٬سفارت پاـکستان درمسکومعتقداست که مسکو هنوز
هم به برقراری روابط حسنه با اسالمآباد عالقهمند است و ممکن است مانع از آن شود که کابل در مرز
پاـکستان مشکالت مرزی به وجود آورد .در همان حال ٬سفارت نگران این است که مبادا باتغییراوضاع در
افغانستان موضع شوروی نیز تغییر پیدا کند.
ـ ـ گذشته از این موارد ٬روابط دوجانبه بهبود بسیار یافته است .در رابطه با مراسالت و قراردادهای
ـکنسولی مذاـکراتی صورت گرفته است .همکاری در زمینه کارخانه ذوب آهن روسی به خوبی ادامه دارد.
یک قرارداد در زمینه آموزش و پرورش در پایان ماه مه یا آغاز ماه ژوئن منعقد خواهد شد.
4ـ در مورد افغانستان ٬منبع پاـکستانی اظهار داشت:
ـ ـ مقامات جاسوسی پاـکستان از طریق بوروکراتهای پایینرتبه افغانی مطلع شدهاند که مقامات مهم
جمهوری دموکراتیک افغانستان به دنبال سفر ژنرال یلپیشف روحیه توأم با اعتماد بیشتری یافتهاند .ولی
جزییات مربوط به این سفر فاش نشده است .یلپیشف تنها با دو یا سه مقام برجسته دولتی مالقات کرده
است .نتایج این مالقاتها بسیار مخفی نگهداشته شده است.
ـ ـ بعید به نظر میرسد که افغانها از هلیکوپترهای اخیر برای سرکوب ناآرامی جالل آباد استفاده کرده
باشند ٬چون از ورود این هلیکوپترها به کابل دیری نمیگذرد .احتماًال خلبانان آنها روسی بودهاند.تون
سند شماره )(27
خیلی محرمانه
تاریخ 24 :اردیبهشت  1358ـ  14می 79
به :وزارت امور خارجه در واشنگتن دی .سی.
از :سفارت آمریکا در اسالمآباد
موضوع” :چهلم“ بوتو بدون رخداد خاصی سپری میگردد
 1ـ جمعه  11مه ـ روز منتخب توسط خانواده بوتو به مناسبت پنجاهمین روز درگذشت )چهلم(
نخست وزیر پیشین پاـکستان ـ با گزارش مربوط عزاداریهای متعدد لیکن فاقد خشونت سپری شد.
 2ـ در منطقه اسالمآباد راولپندی ٬چند همکار در مراسم فاتحهخوانی شرکت جسته ٬و به دنبال آن به
مساـکین غذا داده شد .شعارهای حمایت از رهبر فقید شامل کلماتی چون شهید بود که با کاربرد آن بوتو
شناخته میشود .گرچه این عزاداریها نشانگر تخلف فنی از برقراری مقررات منع عبور و مرور یا تجمعهای
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سیاسی بود ٬لیکن در مورد درگیری پلیس و یا دستگیری افراد در منطقه پایتخت گزارشی نشده است.
 3ـ در مقبره خانوادگی بوتو در نائودرو در سند تعداد کثیری از وفاداران و پیروان بوتو و بسیاری از
شخصیتهای حزب خلق پاـکستان که در زندان به سر نمیبردند ٬در صبح روز  11ماه مه گرد آمدند تا
احترامات الزم را در برابر مؤسس فقید حزب بجای آورند .گروه بزرگتر ولی آرامتری در اطراف منزل بوتو
در کلیفتون کراچی گرد آمدند و احترامات فائقه را بجا آوردند و در اواسط روز متفرق گردیدند .همه
رهبران با صراحت اعالم داشتند که نگوم نصرت بوتو که در زندان سپهساالر در پنجاب به سر میبرد باید
آزاد شود ٬و واتو دبیر کل حزب خلق پاـکستان نیز در نوادرو تأیید کرد که بیوه بوتو رهبر حزب میباشد.
 4ـ در نقاط دیگر پاـکستان نیز برگزاری مراسم ”چهلم“ بدون خشونت بود ٬در حالی که دولت پاـکستان
نیز به مقدار کم به نمایش قدرت پرداخته بود.
 5ـ اظهار نظر :برداشت ما این است که با وجود گذشت توأم با آرامش ”چهلم“ که باعث خشنودی
خاطر دولت پاـکستان شده ٬نوعی نارضایتی در میان اعضای حزب خلق پاـکستان وجود دارد که ناشی از
ـکنستابل
عدم تجلی حس انتقامجویی در عزاداری بوده است.
سند شماره )(28
طبقهبندی 3 :تیرماه  1348ـ  24ژوئن 79
به :وزارت امور خارجه در واشنگتن دی .سی.
از :سفارت آمریکا در اسالمآباد
موضوع :ضیاء در مصاحبه با رادیو بیبیسی گفت امیدوار است انتخابات در ماه نوامبر برگزار شود
 1ـ )طبقهبندی نشده( در مصاحبه رادیویی که قبًال جهت انتشار در  20ژوئن توسط بیبیسی ضبط
شده بود ٬رئیس جمهور ضیاءالحق گفت تصمیم دارد پاـکستان را به دست یک دولت غیر نظامی بسپارد .بنا
به گزارش ٬رئیس جمهور گفته است وی هنوز امیدوار است که انتخابات عمومی در  17نوامبر برگزار
ـگردد.
 2ـ )طبقهبندی نشده( مطبوعات انگلیسیزبان در صفحات اول خود در  21ژوئن به انعکاس مصاحبه
ضیاءالحق در لندن پرداختند که وی گفته بود امیدوار است که انتخابات موجبات پیدایش دولتی را فراهم
آورد ٬که حداقل در کوتاه مدت بتواند کشور را با رعایت اصول دموکراسی اداره کند.
 3ـ)طبقهبندی نشده( در مورد مسائل دیگر بنا به گزارشهای رسیده ضیاء گفته است که با نخستوزیر
پیشین قبل از مجازات بدرفتاری نشده و او نیز از بوتو معذرتخواهی نکرده است ٬چون نمیخواست
ـکسی بدون مجازات از ارتکاب جنایت فرار کند .وی گفت در تصمیمگیری در مورد بوتو وی هیچگونه
تردیدی به خود راه نداده است .ضیاء از معارفه اصول اسالمی به کشورش دفاع کرده و گفت به علت عدم
سرسپردگی دولت پیشین به اسالم و قبول نفوذ غربیها توسط آنها مملکت از همبستگی کافی برخوردار
نبوده است.
 4ـ در پاسخ به یک سؤال ضیاء گفت که به نفع پاـکستان است که به کشورهای مشترکالمنافع بپیوندد٬
لیکن وی اضافه کرد که این پیوستن باید شرافتمندانه باشد .طبق اظهارات مقاله وی این مسئله را زیاد
بزرگ نشان نداده است.
 5ـ )محرمانه( اظهارنظر :به نظر بعضی از ناظران رئیس جمهور ضیاء موضع پیشین خود را در مورد
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برگزاری انتخابات ماه نوامبر تخفیف کرده است .ولینظریه واقعگرایانهتر این است که ضیاء موضع مبهم
پیشین خود را صراحت بخشیده است و به عبارت دیگر اعالم کرده است که اـگر وضع احزاب اوضاع
سیاسی مناسب باشد انتخابات برگزار خواهد شد .لیکن راههای مورد نظر وی بسیار است )مـرجـع٬
مصاحبه بیبیسی را برای سفارت تهیه کند .در صورتی که موفق نشود آیا سفارت آمریکا در لنـدن
ـکینگ
میتواند متن مصاحبه رادیویی ضیاء با بنازیر را برای ما تهیه و ارسال دارد؟
سند شماره )(29

خیلی محرمانه
تاریخ 3 :تیر  1358ـ  24ژوئن 79
به :وزارت امور خارجه در واشنگتن دی .سی.
از :سفارت آمریکا در اسالمآباد
موضوع :نظم و قانون در بلوچستان ـ افزایش نگرانیها در مورد بحران افغانستان
 1ـ تمام متن خیلی محرمانه است.
 2ـ خالصه :هجوم اخیر آوارگان افغانی به بلوچستان موجبات افزایش نگرانی را در مورد جنگ
موجود در آن سوی مرز فراهم آورده است .مشاجره و مناظره در مورد آن چه حکومت نظامی انجام
میدهد و باید در قبال افغانستان انجام دهد موجب شده است که در داخل ایالت و بین ایالت و دولت
مرکزی اختالفاتی پدید آید .در همین مشاجرات ٬خود آوارگان نیز یک مسئله خاص را تشکیل دادهاند.
البته با آغاز انتخابات بعید به نظر میرسد که بحران موجود در افغانستان ٬بروز خشونت در بلوچستان را
ممکن سازد .عمده این امر نیز بستگی به درک صحیح از تعهد آمریکا در قبال پاـکستان دارد.
عامل تشدیدکننده بحران
 3ـ پنج ماه قبل از انتخابات ملی ٬گفتگوهای ما با رؤسای بلوچستان نشانگر نگرانی بیش از حد آنها
نسبت به مسئله پناهندگان افغانی بود و در رابطه با انتخابات اظهار نگرانی نمیکردند .وقایع آن سوی مرز
واقعی و محسوس است لیکن انتخابات  17نوامبر از نظر آنها وعده و وعیدهای مشکوکی به نظر میرسد.
در ورای نگرانی مردم این اعتقاد به چشم میخورد که درگیری پاـکستان در افغانستان میتواند عامل
تشدید کننده بحران در بلوچستان به علت عدم ثبات داخلی این استان باشد.
هجوم پناهندگان
 4ـ تا قبل از بهار کنونی ٬موج پناهندگان از شمال و غرب خط دوراند وارد شمال غربی این استان
مرزی میشدند .پس از آن در ماههای آوریل یا مه ٬سیل پناهندگان در جنوب راه دیگری یافتند که
احتماًال نشانگر تغییر جغرافیایی نبردها در منطقه مرزی میباشد.
بنا به گزارشها در یک روزتنها  12000نفر پناهنده از مرز گذشته و وارد بلوچستان شدند.استاندار این
ایالت اظهار میدارد که در حال حاضر در مرز و در استان بلوچستان حدود  100000نفر پناهنده جای
ـگرفتهاند .دیگران رقمی پایینتر لیکن عمده را در مورد بلوچستان به کار میبرند.
 5ـ هجوم پناهندگان افغانی با اختالف نظر فزاینده در مورد نقش دولت در برخورد با شورشیان
مصادف گردید .در مورد آنچه که اسالمآباد انجام میدهد و باید انجام دهد ٬سلیقه و نقطه نظرهای متفاوتی
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وجود دارد .این مشاجرات و مناظرات منعکسکننده و تشدیدکننده اختالف درون ایالتی و بین ایالت و
دولت مرکزی میباشد.
اختالف نظرها
 6ـ اختالف نظرها ظاهرًا از الگوی چپ به راست تبعیت میکند .اعضای حزب خلق پاـکستان و حزب
ملی پاـکستان در بخش مترقی قلمرو سیاسی ٬معتقدند که حکومت نظامی به مجاهدین در مبارزهشان برای
سرنگونی رژیم کابل یاری میدهد.یکی از رؤسای اسبق شهری وحزب خلق پاـکستان گفت .اـگرحکومت
نظامی در تکذیب حمایت خود از شورشیان صادق باشد ٬باید با جدیت تمام مرز را مسدود نماید .وی
میگوید دولت میتواند اردوهای پناهندگان را به پنجاب یا سند منتقل نماید تا آنها نتوانند به صورت یک
نیروی محرک برای کابل عمل کنند .نقطهنظر مخالف این است که حکومت نظامی به مجاهدین کمک
میکند ٬لیکن این کمک کافی نیست؛ که این نظر اعضای اتخاذ ملی پاـکستان و احزاب محافظهـکار این
ـکشور است .به طور مثال ٬دستیار شخصی رئیس حزب طریق استقالل ٬اصغرخان ٬از ما سؤال کرد که چرا
سازمان سیای آمریکا علیه ترهـکی کودتایی را سازمان نداده است.
تفرقه و سوابق تاریخی آن
 7ـ بخشی از تفرقه ایجاد و تشدید شده توسطافغانستان ریشهای تاریخی دارد .گرچه هنوز کسی
مستقیمًا از ایجاد یک بلوچستان بزرگ با ما صحبت نکرده است ٬لیکن استاندار پـیشین بـلوچستان
اـکبرخان بوگتی و دیگران به ما گفتهاند که بسیاری از بلوچها هنوز با جاهطلبی بسیار میل دارند بلوچستان
ایران ٬افغانستان و پاـکستان و احتماًال سند را به صورت یک ملت واحد درآورند .بوگتی میگوید این افراد
معتقدند که انقالب افغانستان موضع آنها را تقویت کرده و آنها به طور پنهانی یا آشکار از رژیم ترکی کمک
خواهند گرفت و سعی خواهند کرد از ناآرامیهای سیاسی موجود در پاـکستان در مبارزه علنی خود علیه
حکومت نظامی این کشور بهرهبرداری کنند .بلوچهای دیگری که مایلند از طریق قـانونی و مشـروع
خودمختاری بیشتری برای بلوچستان کسب کنند ٬به ما گفتهاند که حکومت نظامی پاـکستان با کمک خود
به شورشیان افغانستان موجبات اقدامات تالفیجویانه شوروی در بلوچستان را فراهـم آورده است.
بسیاری از آنها معتقدند که این استان به صورت میدان مبارزه ابرقدرتها در خواهد آمد .چون خودبینی و
بیمنطقی شدیدًا حکمفرماست ٬این اشخاص میل ندارند ورود لشگرهای تانک و پیاده شوروی به کویته
را برای رسیدن به بنادر موجود در آبهای گرم به زیر سؤال بکشند.
عوامل جامعهشناسی
 8ـ تفرقههای دیگر از نوع مربوط به جامعهشناسی است .بلوچستان یک جامعه قبیلهای است که با
خطر تغییر رو به روست .از یک طرف ما با رهبران قبیلهای صحبت کردیم که میگویند نبرد موجود در
افغانستان جهاد در راه حفظ اسالم و یک سبک زندگی است؛ از طرف دیگر ٬با اشخاصی صحبت کردیم که
از حکومت غیر عادالنه رهبران و رؤسای قبیلهای ابراز انزجار کرده و تالشهای دولت ترکی را در از بین
بردن قبیحترین جنبههای نظام قبیلهای در افغانستان میستودند .آنچه واضح است ٬این است که مردم
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بلوچستان از این برخورد نیز معلول طرز فکر آنها در قبال بافت اجتماعی موجود در بلوچستان است.
عوامل نژادی
 9ـ با وجود مبهم بودن شواهد ٬ما در نتیجهـگفتگوهای خود در کراچی و کویته به این نتیجه رسیدهایم
ـکه علیرغم مسائل مطروحه انقالب افغانستان نیز سبب تفرقه میان نژاد بلوچ و پـتان شـده است .در
ـگفتگوهای مذکور رقابت بین این دو گروه نژادی موجود در این استان آشکار میگردید .در میان 50
درصد جمعیت بلوچ این استان میزان حمایت از ترهـکی خیلی بیشتر از  40درصد جمعیت پتان این ایالت
است .جالب توجه اینکه ٬بیشترین تمرکز پناهندگان در بخش شمالی استان یعنی در ناحیه پتانها قرار گرفته
است.چونپناهندگان برایرسیدنبهبخشبلوچیایناستانمجبورند٬ازیککویرغیرقابلعبوربگذرند.
احتیاطات دولتی
 10ـ دولت میداند که در برخورد علنی با شورشیان در افغانستان باید احتیاط بسیار به خرج دهد.
وزیر اسبق فدرال هیئتهای محلی خان محمد زمان خان آقاقاضی به ما گفت که حکومت نظامی تا کنون به
بهترین وجه ممکن عمل کرده است .در این رابطه وی به کمکهای بشر دوستانه محدود به مداخله دولت
اشاره کرد .ولی بسیاری از مخالفان حکومت نظامی ٬به ما گفتهاند که مطمئن نیستند موضوع به این ترتیب
باشد .آنها میگویند رئیس جمهور ضیاءالحق که از خانواده مولویهاست ٬از نظر عقیدتی به عصیانگران
اسالمی کمک میکند و ارتش پاـکستان زمانی که فرصت برای از بین بردن یک رژیم متخاصم همجوار
موجود است نمیتواند دست روی دست گذاشته و کاری انجام ندهد.
مسئله پناهندگان
 11ـ در رابطه بین دولت و مردم بلوچستان مسئله پناهندگان نیز به صورت مشکلی درآمده است .با
وجود تشکیل اردوگاههای خاص بسیاری از افغانها در خارج از اردوگاههای خود به سـر مـیبرند.
حیوانات احتیاج به چراـگاه دارند و پناهندگان هر چه بیشتر بز و گوسفند داشتهاند با خود به این سوی مرز
منتقل کردهاند .زندگی آنها در خارج از اردوگاهها سبب پیدایش این شک و تردید شده است که دولت
نمیخواهد آنان را کنترل نماید ٬چون در این صورت کنترل آنها نیز کاری بس دشوار است .عالوه بر این
بین پاـکستانیها و افغانها در مورد چراـگاهها نیز اختالفاتیبه وجود آمده است .چراـگاههای موجود در این
منطقه قادر نیست کفاف ساـکنین اصلی آن را بدهد .تا به حال میهماننوازی بومیان بر رنجش خاطر آنها
غلبه کرده است ٬لیکن اـگر تعداد آنها افزونتر و مدت اقامت آنها طوالنیتر شود ٬دولت مجبور است جهت
اسکان آنها در مناطق وسیعتر اقداماتی به عمل آورد.
سرپیچی از انتخابات
 12ـ امکان تبدیل شدن افغانستان به صورت عامل ایجاد خشونت در بلوچستان با آغاز انتخابات
ـکاهش خواهدیافت .بازرس کل پلیس استان درگفتگو با مابیپرده گفت اـگر انتخابات به تعویق افتدنظم و
قانون در این استان بهتر برقرار خواهد شد .بیانات اخیر میرغوث بوکس بیزنجو رهبر حزب ملی پاـکستان
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نشانگر نوع بیاناتی است که میتواند محرک خشونت باشد .در اجتماع حزب ملی پاـکستان در یکم ژوئن
بیزنجو گفته است در صورتی که ضد انقالبیون از اقدامات خود دست برندارند ٬مترقیان و دموکراتهای
پاـکستانی به دفاع از انقالب خلق افغانستان قیام خواهند کرد .خیربوکس مری ٬رهبر قبیله مهم مردی که
ـگویا خود را چهـگوارای بلوچستان میداند ٬از رهبران مهم شورش چریکی به شمار میآید .نارضایتی
اقتصادی نیز میتواند موجبات پیدایش شورشها را فراهم آورد .ولی این استان تا به حال آرام بوده است.
آمریکا
 13ـ پیدایش اغتشاش در بلوچستان به درک افراد عصیانگر از شدت تعهدات آمریکا نسبت بـه
پاـکستان بستگی دارد .این باور که آمریکا ٬پاـکستان را به حال خود رها کرده است ٬افرادی چون بیزنجو را
ترغیب میکند که با شوروی وارد پیمان شوند .متأسفانه بسیاری از کسانی که ما با آنها در بلوچستان
صحبت کردهایم فکر میکنند که آمریکا دوستان خود را تنها گذاشته است .دالیل ارائه شده توسط آنها نیز
فقدان حمایت آمریکااز پاـکستان در سال  1965و  ٬1971شکست آمریکا در برابر شوروی در حمایت از
آنگوال ٬اتیوپی و افغانستان و مخالف آمریکا با مسلمانان جهان و قطع کمک به پاـکستان میباشد.
 14ـ علیرغم این انتقادات ٬همه نسبت به آمریکا حسن نیت دارند .بخش اعظم جامعه بلوچستان ادامه
ارتباط حسنه با آمریکا را ترجیح میدهند .این افراد عبارتند از مقامات دولتی )اـکثرًا اهـل پـنجاب(
بازرگانان و رؤسای قبایل .آنها با وجود انتقاد ازاقدامات اخیر آمریکاامیدوارند که در صورت حمله و یا
تحریک به خرابکاری توسط شوروی ٬آمریکا به یاری پاـکستان بشتابد .اثبات این قضیه که آمریکا به
تمامیت ارضی ٬استقالل و ثبات پاـکستان عالقه دارد ٬بدون اینکه به حکومت نظامی پاـکستان وابسته باشد
ـکاری است بس دشوار.این کار با تالشهای دولت ضیاء در نشان دادن طرفداری خوداز آمریکا و مذاـکرات
آن برای ورود به نهضت غیر متعهدها دشوارتر میگردد؛ دشوار از ایـن جـهت کـه حکـومت نـظامی
پاـکستانحمایت ما را رد میکند و دیگر اینکه مشکالت موجود در روابط ضیاء با ما سبب شده است که
بسیاری از آنها فکر کنند ما با تعویض و جایگزین شدن این رژیم موافق هستیم .مهمترین ضربه در دراز
مدت عدم تواناییمان در کمک به پاـکستان طبق قرارداد دوجانبه  1959خواهد بود .اـگر پاـکسـتانیها
ـکینگ
دستشان رو شده باشد ٬آمریکا نخواهد توانست اقدامی به عمل آورد.
سند شماره )(30

خیلی محرمانه
تاریخ 3 :تیر  1358ـ  24ژوئن 79
به :وزارت امور خارجه در واشنگتن دی .سی.
از :سفارت آمریکا در اسالمآباد
موضوع :بازدید فرماندهی نیروهای آمریکا در خاورمیانه
منعکس کننده حمایت شدید نیروهای نظامی از روابط آمریکا و پاـکستان
1ـ تمام متن خیلی محرمانه است
2ـ در پایان ساموئل اچ .پیکر ٬فرمانده نیروها در خاورمیانه در تاریخ 20ـ 16ژوئن به بازدیدتودیعی
از پاـکستان پرداخت .این بازدید چهار روزه در سطوح عالی نشانگر صمیمیت و احترام شدید رؤسای
نظامی پاـکستان نسبت به ارتش آمریکا به طورکلی و به ویژه نیروی دریایی آمریکا بود.
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3ـ پیکر از کراچی به اسالمآباد ٬الهور و پیشاور در طول اقامت خود بازدید نمود و در هر مرحله از
طرف نظامیان این کشور مورد استقبال قرار گرفت .وی توسط سه دریابد عالیرتبه نیروی دریایی پاـکستان
و رؤسای نیروی دریایی پذیرایی شد .در ضیافتهای شام رؤسای نـیروی دریـایی شـخصیتهای مـهم
غیرنظامی پاـکستان چون دریابان جانجوآ ٬وزیر عدلیه شرکت داشتند .در این ضیافتها ٬فرماندهان نیروی
دریایی از روابط گرم و صمیمانه بین نیروی دریایی پاـکستان و آمریکا یاد کرده و در رابطه باتداوم آن اظهار
امیدواری کردند.
4ـ در گفتگوهای خصوصی با پیکر ٬فرمانده نیروی دریایی دریابد نیازی از احتیاج مبرم نیروی
دریایی به ناوهای جنگی گیرینگ صحبت کرد و گفت بدون چهار ناوی که طبق قرارداد به نیروی دریایی
پاـکستان داده خواهد شد ٬این نیروی دریایی تنها به دو بخش عملیاتی رزمی سطحی تبدیل خواهد شد.
خندهآور اینجاست ٬که دو ناو تحویل داده شده از نوع گیرینگ میباشند .رؤسای نیروی دریایی پاـکستان
به پیکر ٬گفتند که از نظر عملیاتی ورود ناوهای آمریکا به آبهای پاـکستان میتواند ادامه یابد ٬لیکن از نظر
دولت پاـکستان افزایش این دید و بازدیدها توأم با مشکالت بسیاری میباشد .ولی معلوم نشده است که
منظور آنها مشکالت سیاسی است یا مشکالت فیزیکی که به بندرو تأسیسات کراچی تحمیل میگردد.
 5ـ در رابطه با مسئله نیروی هستهای ٬مقامات مهم نیروی دریایی پاـکستان از تصمیم آمریکا با تأسف
و ”ناخشنودی“ یاد میکردند پیکر و مقامات سفارت گفتند که این مسئله نه تنها در نتیجه تصمیم آمریکا
بلکه در نتیجه تصمیم دولت پاـکستان به کسب ظرفیت هستهای پدید آمده است؛ در حالی که در ارتباط با
آنها مخالفت و خطرات زیادی برای آمریکا وجود دارد که سبب شده است آمریکا در زمینه کمکهای خود
تصمیمی اتخاذ نماید .نیازی نیز مانند دیگر افراد تصمیمگیرنده پیرامون مسئله اتمی )مانند بسیاری از
رابطها( اظهار داشت که آمریکا میتواند در برابرپیروزیهای شوروی در اینجا و آنجای منطقه از نگرانیهای
خود در رابطه با عدم تکثیر تسلیحات هستهای چشمپوشی نماید.
6ـ اظهار نظر :این بازدید از نظر انعکاس حسن نیت نیروی دریایی پاـکستان بسیار قابل مالحظه بود.
در ظاهر آنها مایل به دریافت ناوهای گیرینگ هستند ٬ولی خواستهای آنها عمیقتر گردیده است .رابطه
نیروهای دریایی دو کشورمان اصوًال نیرومند و پایدار است.
حتی در این مرحله٬تلویزیون و رادیوهای پاـکستان برای اولین بار در شش ماه گذشته پیرامون این بازدید
اخباری منتشر ساختند.
ـ نیروی دریایی و ارتش به طورکلی درباره سخنان ضیاء در ضیافت اخیر روز ملیمان که در مورد
ـکینگ
رابطه بین آمریکا و پاـکستان و تداوم آن اظهار امیدواری کرده بود چندان حساب نمیکنند.
سند شماره )(31

خیلی محرمانه
تاریخ 5 :تیرماه  1358ـ  26ژوئن 79
به :وزارت امور خارجه در واشنگتن دی .سی.
از :سفارت آمریکا در اسالمآباد
موضوع) :خیلی محرمانه( تبادل نظر دولت پاـکستان و سفارت آمریکا در مورد چاد
 1ـ تمام متن خیلی محرمانه است.
 2ـ شرمن مقام سفارت در مورد محتوای مرجع ب مورخ  26ژوئن با سرپرست بخش آفریقایی
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وزارت خارجه ٬معین جان نعیم )شدیدًا حفاظت شود( گفتگو کرد .نعیم که از گزارش صورت وضعیت
بسیار قدردانی میکرد درباره پیشنویسی که برای رئیس جمهور ضیاء در دست تهیه دارد با ما صحبت
ـکرد.
 3ـ محتوای گزارش وزارت امور خارجه در مورد چاد ٬بر دو نگرانی مهم پاـکستان در آن منطقه تأـکید
داشت (1) :نگرانی از خطری که علیه نظامیان و غیرنظامیان پاـکستانی در لیبی در صورت درگیر شدن آنها
در جنگ وجود دارد (2) ٬نارضایتی بیشتر آنها از مداخالت لیبی در آفریقای غربی ـ مرکزی و تأثیر آن بر
روابط پاـکستان در آفریقا.
ـ در مورد نکته اول ٬نعیم گفت که در گزارشش نیز منعکس شده است( دولت پاـکستان هر روز منتظر و
نگران است که گزارشاتی مبنی بر درگیر شدن افراد خود در چاد و یا به طور ناخواسته طبق برنامه لیبیاییها
دریافت دارد .نعیم گفت که اخیرًا در طول مدت تسویه حساب نیروهای ایمن در اوگاندا ٬وزارت خارجه
پاـکستان چند شب را بدون استراحت سپری کرد .وی گفت ترس از آن بود که ممکن بود چند پاـکستانی به
وسیله نیروهای مهاجم تانزانیایی کشته شده باشند) .تذکر :نعیم گفت پاـکستان به لیبی رسمًا اجازه نداده
بود که از پاـکستانیها در اوگاندا استفاده کند و عالوه بر این وزارت امور خارجه نیز از شرکت آنها در این
نبرد بیاطالع بود(.
ـ در مورد نکته دوم ٬نعیم با لحن شدیدی چه در گفتهها و چه در گزارش خود بدرفتاری قذافی را در را
در منطقه نشان داده است .وی رهبر لیبی را ”مردی دیوانه“ میخواند که اعتبار و حیثیت خود را در
آفریقای مادون صحرا به قیمت از بین رفتن حیثیت ما از دست داده است .نعیم نقشهای را که در اواسط سال
 1970توسط لیبیاییها چاپ شده بود و نشانگر یک لیبی بزرگتر شامل ٬چاد ٬نیجر ٬بخشهایی از دلتای
علیا ٬بخشهایی از الجزایر ٬تونس و صحرای اسبق اسپانیا بود به ما نشان داد .نعیم گفت هدف قذافی از
مداخله در چاد رسیدن به این هدف بزرگ است.
 4ـ نعیم به یادآوری مشکالت وزارت خارجه در به دست آوردن اطالعات دقیق در موردرویدادهای
چاد پرداخت .وی گفت ارتباط عادی تنها از طریق سفارت پاـکستان در خارطوم که مسئول انجام آن نیز
هست صورت میگیرد .ولی سفیر پاـکستان حدود یکسال است که نتوانسته است به چاد سفر کند و سفیر
چاد در خارطوم نیز ٬بنا به گفته نعیم ٬در همین مدت با پایتخت در تماس نبوده است .نعیم معتقد است که به
مقامات سفارت چاد در خارطوم اصًال حقوقی پرداخت نمیشود و دولت سودان از آنها حمایت میکند.
چاد در سال گذشته در هیچیک از کنفرانسهای اسالمی و در جلسات غیر متعهدها نمایندهای نداشته است.
دولت پاـکستان نیز بنا به گفته نعیم نتوانسته است به علت عدم شرکت چادیها در جلسات سازمان ملل با
آنها تماس حاصل کند و آنها با سازمان ملل جداـگانه ارتباط برقرار میکنند.
 5ـ اظهار نظر :کاربرد عبارت ”مرد دیوانه“ توسط نعیم برای توصیف قذافی وتشریح نگرانیهای دولت
پاـکستان مشابه اظهارات مقامات دیگری است که در رابطه با لیبی هستند .مقامات پاـکستانی ٬با اعتراف به
منافع اقتصادی حاصله از این تماس و ارتباط ٬ظاهرًا نگران خطرات احتمالی موجود علیه روابط خارجی
دولت پاـکستان هستند .به خصوص آنها میل دارند از مجروح شدن و یا درگیری پاـکستانیهای موجود در
لیبی ممانعت به عمل آورند .عالوه بر این ٬آنها میترسند که مبادا در اجالسهای آتی سازمان ملل و غیر
ـکینگ
متعهدها آنها نیز به همراه قذافی به یک خطا متهم شوند.

پاـکستان )399  (1

سند شماره )(32

خیلی محرمانه
تاریخ 6 :تیر  1358ـ  27ژوئن 79
به :وزارت امور خارجه در واشنگتن دی .سی.
از :سفارت آمریکا در اسالمآباد
موضوع :سفر سردبیر ریدرز دایجست ٬ویلیام گریفیث به پاـکستان
 1ـ )طبقهبندی نشده( پیام حاضر نیاز به اقدام مقتضی دارد.
 2ـ )محرمانه( اطالع حاصل کردهایم که سردبیر نشریه ریدرز دایجست ویلیام ئی .گریفیث در تاریخ
 10ـ  6ژوئیه به پاـکستان سفر خواهد کرد و با وی در آنجا به عنوان یک شخصیت مهم رفتار خواهد شد و
وی خواهدتوانست با مقامات عالیرتبه دولت پاـکستان مالقات نماید .ما نیز در همین رابطه اقدام مقتضی را
به عمل خواهیم آورد.
 3ـ )محرمانه( در صورتی که به سفارت پاـکستان در واشنگتن در سطح باال در مورد این سفر و سوابق
ـگریفیث اطالع داده شود تا آن سفارت نیز به نوبه خود از طریق ارسال تلگرام ٬دولت پاـکستان را در جریان
امر قرار دهد ٬ما خواهیم توانست با مقامات عالیرتبه این کشور با سهولت بیشتر تماس حاصل نماییم.
ـکینگ
)معاف(
سند شماره )(33

خیلی محرمانه
تاریخ 7 :تیر  1358ـ  28ژوئن 79
به :وزارت امور خارجه در واشنگتن دی .سی .ـ با اولویت
از :سفارت آمریکا در اسالمآباد
موضوع :ضرب و شتم دیپلماتهای فرانسوی در نزدیکی مجتمع اتمی
 1ـ تمام متن خیلی محرمانه است
 2ـ خالصه :سفیر فرانسه در اسالمآباد ٬لوگوریرک و دبیر اول خود )سیاسی( ژان فورلوت هنگام
رانندگی در نزدیکی دهکده کاهوتا در غروب روز  5تیرماه از طرف عدهای مورد حمله قرار گرفتند.
فورلوت ٬که در طول این حمله بیهوش شده بود ٬میگوید این حمله توسط دولت پاـکستان ترتیب داده شده
بود تا خارجیها از سفر به اطراف مجتمع غنیسازی هستهای در کاهوتا منصرف گردند) .پایان خالصه(
 3ـ ژان فورلوت به مقام سفارت در هفتم تیرماه توضیح داد که در تاریخ پنجم تیر حدود ساعت 6/45
دقیقه بعدازظهر او و سفیر فرانسه لوگوریرک که از مسافرت به کاهوتا )حدود  30میلی اسالمآباد( باز
میگشتند توسط چند چماق به دست متوقف و مورد ضرب و شتم قرار گرفتند .فورلوت قبًال نیز در سال
 1357به این منطقه سفر کرده بود و همکار استرالیایی وی از مجتمع احتمالی هسـتهای ایـن مـنطقه
عکسبرداری نموده بود) .مرجع الف( فورلوت و سفیر در مورد این مجتمع در مالقات با سفیر جامعه اروپا
در هفته گذشته که موضوع اصلی مورد بحث مقاصد دولت پاـکستان در زمینه تسلیحات هستهای بود
ـگفتگو کرده بودند .فورلوت داوطلب شده بود که سفیر را به این منطقه ببرد تا خود عینًا مجتمع را و حتی
مناظر زیبای آنجا را نیز ببیند .فورلوت یادآور شد که این جاده برای استفاده عموم است و در کتاب
جهانگردی اسالمآباد نیز از آن به عنوان یک جاده خوش آب و هوا یاد شده است.
 4ـ این گروه کوچک در حدود ساعت  4اسالمآباد را به قصد کاهوتا تـرک گـفت و در مـناطق
خوشمنظره توصیه شده نیز توقف نمود .آنها دوربین عکسبرداری به همراه نداشته و از ماشین نیز پیاده
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نشده بودند .هنگام مراجعت از کاهوتا به قصد اسالمآباد ٬فورلوت )ـکه در ماشین خـودش بـا نـمره
سرکنسولگری رانندگی میکرد( متوجه شد که یک ماشین ژاپنی زرد رنگ باچهار سرنشین در تعقیب
آنهاست .او از سرعت ماشین کم کرد تا آنها بتوانند عبور کنند.
در نقطهای خلوت بین کاهوتا و سیهاال ٬او بار دیگر همان ماشین را دید که کمی جلوتر توقف کرده
است .کامیونی نیز در جهت مخالف درست به موازات همان ماشین توقف کرده و جاده را به طرز مؤثری
مسدود کرده بود .فورلوت توقف کرد ومیخواست با استفاده از دنده عقب جهت ماشین راتغییر دهد که دو
نفر سوار بر موتور سیکلت از پشت سر راه فرار را بر آنها بستند.
 5ـ چهار نفر ازداخل ماشین و دو نفرموتور سوار به ماشین نزدیک شده و سعی کردند در ماشین را باز
ـکنند و موفق شدند سرنشینان ماشین را پیاده کنند .فورلوت میگوید که توسط یک ضربه بیهوش شده بود.
او تنها به خاطر میآورد که مهاجمین شلوار به تن داشتند )لباس سنتی( و آنقدر قوی نبودند .چون چند نفر
از آنها سعی کرده بودند سفیر مسن و مریض حال رااز ماشین بیرون بکشند ٬و به هیچوجه از اسلحه استفاده
نکردند .فورلوت میگوید که آنها ظاهری ”نظامی“ نداشتند ولی شباهت بسیاری به ”راهزنها“ داشتند.
 6ـ در توضیح ضرب و شتم وارده به خودش و سفیر ٬فورلوت گفت که آنها ظاهرًا مهاجمین حرفهای
بودند ٬چون ضربات خود را به نقاطی از بدن وارد میساختند که خسارت ظاهری نداشته باشد .یکی از
دندانهای سفیر شکسته و چند جای بدنش کبود شده است ولی فورلوت عالوه بر نـقاط کـبود شـده
جمجمهاش نیز شکسته است.
 7ـ فورلوت میگوید پس از ده دقیقه به هوش آمد و متوجه شد که مهاجمین رفتهاند و سفیر مشغول
مراقبت از زخمهایش است .عینک فورلوت از بین رفته بود ولی به ماشین خسارتی وارد نیامده بود .آنها
سوئیچ را از نقطهای که مهاجمین آن را پرتاب کرده بودند یافته و به طرف اسالمآباد رانندگی کردند .از
محل اقامت فرانسویها آنها از پلیس دعوت کردند تا این واقعه را گزارش نماید .پلیس با آنها اظـهار
همدردی کرده و اظهار داشت که به تحقیقات کامل مبادرت خواهد ورزید .سرپرست پروتکل و رئیس
جمهور ضیاء تلفنًا با سفیر در مورد این رویداد اظهار ناخشنودی کردند.
 8ـ گذشته از این بیانیههای دولت پاـکستان و پوشش مطبوعاتی در رابطه با شکار مهاجمین ٬فورلوت
معتقد است که یکی از مقامات دولت پاـکستاناین افراد شرور را به سراغ آنها فرستاده است .وی میگوید که
مهاجمین فریاد میزدند” :خارجیها! در اینجا چه میکنید؟“ و ”خارجیها! گم شوید“ و به این ترتیب
انتخابی بودن خود را نشان میدادند .این افراد شرور پس از بیهوش کردن یک فردجوان و نیرومند و رو به
رو شدن با یک فرد مسن و ضعیف پا به فرار گذاشته بودند .آنها چیزی ندزدیده و به اتومبیل خسارتی وارد
نیاوردند .از نظر فورلوت آنها فقط مأموریت داشتند همین کار را انجام داده و مانع از سفر بیگانگان
ـکنجکاو جهت بازدید از مجتمع کاهوتا که بنا به گزارش مطبوعات نقش مهمی در برنامه کلی هستهای
پاـکستان ایفا میکند ٬شوند.
9ـ فورلوت گفت در مجتمع کاهوتا از زمان سفر گذشتهاش تغییرات بسیاری ایجاد شده است .به طور
مثال ٬تابلوی تعمیرگاه اساسی نظامی بر روی آن نصب شده ٬عالوه بر این ٬مجتمع توسط وسایط نقلیه
غیرقابل استفاده نظامی محصور شده است تا نشان داده شود که نیاز به تعمیر دارند .لیکن به جای سیم
خاردار یک دیوار سنگی ساخته خواهد شد تا کسی نتواند مجتمع را از طریق جاده رؤیت نماید.
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10ـ اظهار نظر :اـگر دولت پاـکستان میخواست ورود خارجیها و دیپلماتها را به منطقه کاهوتا محدود
نماید کافی بود که آن را به لیست مناطق ممنوعه )بلوچستان ٬منطقه روستایی سند و غیره( اضافه کند.
ضرب و شتم دیپلماتها و ایجاد وقایعی که پای دیپلماتها در آن به میان کشیده شود افراطیگری است .به
نظر ما دولت پاـکستان نمیتواند فرانسویها را به عنوان افراد مورد ضرب و شتم انتخاب نماید.
یک تشریح احتمالی این است که مؤسسات امنیتی دستور داشتهاند که در حراست از تأسیسات کاهوتا
طوری عمل میکنند که مخالفت مطبوعات در رابطه با برنامه هستهای پاـکستان مطرح نشود .در انجام این
ـکار احتماًال یک افسر بسیار عالقهمند پا را از اختیارات خود فراتر گذاشته و دستور اجرای این نقشه را
ـکینگ
صادر کرده است.
سند شماره )(34

طبقهبندی :خیلی محرمانه
تاریخ 10 :تیرماه  1358ـ  1ژوئیه 79
به :وزارت سفارت آمریکا در اسالمآباد
از :وزارت امور خارجه در واشنگتن دی .سی.
موضوع :نظم و قانون در بلوچستان ـ افزایش نگرانی و تشنج در مورد افغانستان
1ـ )تمام متن خیلی محرمانه است(
2ـ به خاطر دریافت گزارش اندیشمندانه و مطلع سازنده در مورد بلوچستان متشکریم .این گزارش
حاوی نکاتی جدید و تحریک کننده پیرامون تأثیر اوضاع افغانستان و هجوم پناهندگان بر اوضاع داخلی
بود.
3ـ باید گفته شود که ما گمان نمیکنیم که انفجار بلوچستان بستگی به نحوه تفکر آشوبگران در رابطه با
مقدار حمایت آمریکا از پاـکستان داشته باشد .ناآرامیهای گذشته صرفًا ناشی از اوضاع سیاسی واقتصادی
داخلی این ایالت بوده و تعهدات آمریکا در این زمینه نقشی نداشته است.
4ـ یادداشت بیوگرافیک ٬بیانیه و پاراـگراف  10که در آن گفته شده ٬ضیاء فرزند مولوی است برای ما
بسیار جالب است JNR/ OIL/B .سعی کرد این موضوع را دنبال کند ٬ولی نتوانست شواهدی دالّ بر آن
بیاید .پروندههای ما نشان میدهد که ضیاء به مدارس غیرمذهبی رفته است و پدرش یعنی محمد اـکبر نیز
احتماًال یکی از کارمندان دونرتبه دولتی بوده است .در صورتی که سفارت و یا ادارات تابعه آن بتوانند
اطالعات بیشتری در این زمینه به ما بدهند بسیار ممنون خواهیم شد چون  JNR/OIL/Bمیخواهـد
بیوگرافی کاملتری را از ضیاء منتشر سازد.
 5ـ بار دیگر از ارسال گزارش قبلی بسیار متشکر هستیم .خوانندگان شما در واشنگتن به بلوچستان
ـکریستوفر
عالقه و توجه خاص مبذول میدارند.
سند شماره )(35

تاریخ 12 :تیر  1358ـ  3ژوئیه 79
تاریخ 10 :تیرماه  1358ـ  1ژوئیه 79
به :وزارت امور خارجه در واشنگتن دی .سی.
از :سفارت آمریکا در اسالمآباد
موضوع :بودجه پاـکستان برای سالهای مالی  ٬1979/80چندان تفاوتی نداشته است.
1ـ وزیر دارایی ٬غالم اسحاق خان در سخنرانی خود در مورد بودجه در  28ژوئیه از دولت کنونی
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طوری صحبت کرد که با هفت سال مدیریت نادرست اقتصاد روبرو بوده و با مبارزه با تمام مشکالت
درصدد است ٬وضع پاـکستان را از نظر اوضاع مالی در داخل و خارج بهبود بخشد .غالم اسحاق در
توصیف مشکالت اقتصادی از چند چیز به درستی یاد کرد ٬لیکن در این زمینه از ارقام مربوط به بودجه
استفاده نکرده است .اسناد بودجه مربوط به سالهای مالی  1979/80کل دریافتیهای قابل
پیشبینی را  41میلیارد روپیه ) 9/9روپیه معادل یک دالر آمریکا( و هزینهها یا مخارج را معادل 52/1
میلیارد روپیه نشان میدهد که کسری بودجه نیز معادل 11/1ـ میلیارد روپیه خواهد بود .در حالی که
ارقام بودجهای تجدید نظر شده سال گذشته کل دریافتی را  39/2میلیارد روپیه و مخارج را 46/3
میلیارد روپیه و کسری بودجه را  7/1میلیارد روپیه نشان داده بود ٬و حال آنکه برخالف کسری بودجه
اعالم شده  2/3میلیاردروپیهای ٬کسری بودجه واقعی  5میلیارد روپیه بیشتر میباشد .قرار است عوارض
الزم برای سال جاری حدودًا از  5/1میلیارد روپیه به  46/1میلیارد روپیه افزایش و کسری بودجه را به 6
میلیارد روپیه تقلیل دهد.
2ـ غالم اسحاق در کنفرانس مطبوعاتی گفت دولت پاـکستان سعی خواهد کرد با جذب منابع مالی
بیشتر خارجی از کشورهای کنسرسیوم دیگر کشـورهای دوست و در صـورت لزوم بـازار سـرمایه
بینالمللی ٬شکاف  3میلیارد روپیهای بودجه خود را کمتر کند .در صورت جذب این سرمایه ٬قروض
جدید ٬وامهای جدید ٬عالوه بر تأمین دوباره مالی  3میلیارد روپیهای برای وامهای کوتاه مدت ٬توانایی
پاـکستان را در اداره و بازپرداخت قروض خارجی سالهای آتی مشکلتر خواهد نمود.
3ـ علت وجود کسری بودجه عظیم سال گذشته و کسری بودجه سال جاری مخارج و درآمدهای
بودجه است .غالم اسحاق اعتراف کرد که پسانداز داخلی پاـکستان و مالیات تولید ناخالص ملی کمترین
میزان را در سطح جهانی داشته ولی مخارج دولت در بودجه سالهای  1979/80که به گفته او تا حد امکان
ـکاهش یافته ٬نشانگر افزایش مطلق در زمینه وسیعی است و از مبالغی که ممکن است در نتیجه افزایش
مالیاتها گرد آید فراتر رفته است .با در نظر گرفتن درآمد اضافی  8/1میلیارد روپیهای در نتیجه کمکها و
مالیاتهای جدید٬دریافتیها به سطح  21/5میلیاردروپیه بیش از  40/4میلیاردروپیه سال  1978/79بالغ
خواهد شد در حالی که مخارج  22درصد بیش از  42/7میلیارد روپیه ژوئیه  1978افزایش خواهد
داشت.
4ـ در برآورد بودجه سال جاری ٬مخارج بیش از بودجه  1978/79افزایش مییابد و بیشتر در زمینه
دفاعی )از  1/5میلیارد روپیه ٬به  11/7میلیارد روپیه( خدمات وامی )از  1/1میلیارد روپیه به 7/5
میلیارد روپیه( ٬سوبسید )از  1/5میلیارد روپیه به  3/9میلیارد روپیه( است در حالی که سوبسید گندم 1
میلیارد روپیه کاهش یافته است و مخارج عمرانی هیئتهای خودمختار چون ذوب آهـن کـراچـی و
ـکارخانههای سیمان و کود )از  1/36میلیارد( روپیه به  10/9میلیارد روپـیه( افـزایش یـافته است٬
سوبسیدها ٬خدمات دامی و بودجه دفاعی و ذوب آهن کراچی و بندر قاسم سبب شدهاند که مخارج باال
برود و تقریبًا نیمی از بودجه عمرانی را به خود اختصاص دادهاند .مخارج بخش اجـتماعی مـردمی٬
بهداشت ٬آموزش و پرورش ٬عمران روستایی و رفاه اجتماعی هنوز هم  5درصد بودجه دولتی یا کمتر از
 2/5درصد کل مخارج را مانند سال گذشته در برمیگیرد.
 5ـ مالیاتهای اضافی  5/1میلیارد روپیهای قرار است از طریق جیرهبندی بافت مالیات بر درآمد )ـکه
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براساس آن بعضی از پرداختکنندگان مالیات بر درآمد کمدرآمدترین سود خواهند برد( و افزایش قیمت
برق ٬کرایه قطار و چند محصول سوبسیددار مانند روغننباتی و محصوالت نفتی تأمین گردد .بخش
ـکشاورزی تقریبًا به خاطر ورود زکات و عشر چندان تغییر نکرده است لیکن بعدها در سال مالی جاری
تغییراتی ایجاد خواهد شد گرچه جمعآوری این مالیاتها مستقیم با بودجه مرتبط نخواهد شد.
6ـ این بودجه به طورکلی برای همه و حتی کشورهایکمککننده ٬نـاراحت کـننده است کـه در
ـکنسرسیوم پاریس نیز این نگرانی نشان داده شده است و از طرف احزاب سیاسی نیز مورد انتقاد قرار گرفته
و آن را بودجهای ”بیروح و بوروکراتیک“ نام نهادهاند .اتحاد ملی پاـکستان میگوید اـگر در انتخابات
پیروز شود ٬مالیاتهای جدید را لغو خواهد کرد.
7ـ ما چند نسخه از اسناد بودجه را به همراه سخنرانی مربوط به بودجه به طور خالصه و مفصل برای
ـکینگ
واشنگتن ارسال میداریم؛ تحت گزارش سالیانه.
سند شماره )(36

خیلی محرمانه
تاریخ 14 :تیر  1358ـ  5ژوئیه 79
به :وزارت امور خارجه در واشنگتن دی .سی.
از :سفارت آمریکا در اسالمآباد
موضوع :پیدایش طوفان در مورد نقش زن در سیاست
 1ـ در آغاز مشاجره در مورد مشخص نمودن شکل سیاسی آتی کشور که با زمان تعیین تاریخ
انتخابات مصادف شده است ٬ظاهرًا در مورد نقش زن در سیاست طوفانی بر پا شده است .این گزارش
نوعی پاورقی برای تلگرام مرجع وضع زنان در پاـکستان و اظهار نظری بر رنجهای فزاینده نـاشی از
اسالمیسازی و نگرانی خاص در مورد نقش آتی همسر و دختر بوتو در سیاست میباشد.
 2ـ درتاریخ 2ژوئیه موالنامفتی محمودریاست اتحاد ملی پاـکستانی ضد بوتو که خود عالوه براینکه
یک رهبر مذهبی است ٬ریاست جمعیت علمای اسالمی محافظهـکار را نیز بر عهده دارد این مسئله را در
سخنرانی خود مطرح کرد .طبق معمول مخاطب سخنان مفتی حزب خلق پاـکستان و نخستوزیر پیشین
بوتو بودند .او با تأـکید بسیار از ضربات و خسارات وارده توسط نخست وزیر فقید بر کشور سخن گفت و
اعالم داشت که ازتورم تاتولید رو به کاهش و کًال هر مشکلی که کشور با آن دست به گریبان است ٬ناشی و
نتیجه سالها حکومت بوتو بوده است.
 3ـ وی پس از آن با اشاره به انتخابات ماه نوامبر گفت که امکان ندارد حزب خلقی پاـکستان پیروز
شود .وی با استناد به قرآن گفت پیغمبر با صراحت رهبریت و حکومت زنان را رد کرده است .معذالک
حزب خلق پاـکستان به رهبری نصرت بوتو همسر بوتو )و یا احتماًال دختر بوتو ٬به نام بینظیر( نخواهد
توانست در انتخابات پیروز گردد .وی با کمال خشونت گفت :این حزب یک اسب مرده است .و مردهها
امکان بازگشت ندارند.
 4ـ در رد تعابیر ارتجاعی مفتی ٬رئیس نشریه طریق استقالل در پنجاب ٬ملک وزیر علی توجه موالنا
را به قانون اساسی سال  1973پاـکستان معطوف داشت که خود مفتی نیز بر آن صحه گذاشته و در آن هیچ
زنی را که شهروند و مسلمان باشد از مقامات دولتی و حتی اشغال باالترین مقام در دولت منع نمیکند.
عالوه براین ٬او به مفتی خاطر نشان ساخت که تمام احزاب دوستدار اسالم پاـکستان از دوشیزه فاطمه
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جناح برای رسیدن به ریاست جمهوری در هنگام مخالفت با رئیس جمهور ایوب خان در سال 1964
حمایت کرده بودند.
 5ـ اظهار نظر :با نزدیکتر شدن دوران ماقبل انتخابات بخصوص اـگر حزب خلق پاـکستان در رهبریت
خود تغییراتی داده و زنان بوتو رهبریت را به دست گیرند از این گونه مسائل بسیار خواهیم شنید .در میان
اسالمیهای محافظهـکار ٬پیام مفتی در مورد زنان از اهمیت بسیار برخوردار است .قانون اساسی سال
 1973و نظریات معتدالنهتر افرادی چون وزیر علی تأثیری نخواهد داشت .عمًال تنها مانع برای رسیدن
زنان بوتو به ریاست جمهوری ٬سن بینظیر بوتو میباشد .در سن  25سالگی وی نمیتواند رئیس جمهور
) (45استاندار ) (35یا سناتور ) (30شود ٬معذالک او با این شرایط سنی میتواند در هر مجلسی ـ چه ملی
و یا استانی ـ شرکت نموده و چون غیر از آن شرط دیگری برای نخست وزیر نیست ٬وی میتواند به عنوان
ـکینگ
رهبر منتخب اـکثریت مؤتلفه حزبی نخست وزیر کشور گردد.
سند شماره )(37

خیلی محرمانه
تاریخ 17 :تیر  1358ـ  8ژوئیه 79
به :وزارت امور خارجه در واشنگتن دی .سی.
از :سفارت آمریکا در اسالمآباد
موضوع :اختالفات سنی ـ شیعه پیرامون اسالمی ساختن کشور٬
دولت پاـکستان را با مشکالت و خطراتی روبرو ساخته است
 1ـ تمام متن خیلی محرمانه است.
 2ـخالصه:اقدامات دولت جهت تبدیل جامعه پاـکستانی به یک الگوی اسالمی )نظامی اسالمی /نظام
مصطفی( موجبات افزایش تضاد و تشنج بین جامعه اـکثریت سنی و اقلیت شیعی در این کشور را فراهم
ـکرده است .البته در جامعه سنی نیز اختالفات درونی در مورد این موضوع وجود دارد؛ لیکن زمینه یک
توافق اساسی بین سنیها و شیعیان که از تعابیر مختلف شریعت الهام میگیرند ٬به هیچوجه وجود ندارد.
تعهدات دولت مبنی بر محترم شمردن حقوق شیعیان با اتخاذ تصمیمات سیاسی ٬یا اقدامات و بیانیههای
رهبران سنیها که از نظر جامعه شیعه چیزی نیست ٬مگر تحمیل نظر اـکثریت سنی درزمینه شریعت بر تمام
مسلمانان کشور ٬دائمًا تضعیف میگردد.
 3ـ راه حل موقتی پیشنهادی توسط دولت در ماه مه )تلگرام مرجع الف( در مدت یک ماه با بیانیه
نیرومند سرپرست اتخاذ ملی پاـکستان )و سخنگوی سنیها( موالنا مفتی محمود که گفته بود قـانون
پاـکستان نمیتواند بر دوتعبیر )سنی و شیعه( شریعت استوار باشد و باید تنها بر تعابیر اـکثریت سنی  /حنفی
قائم باشد ٬اعتبار خود را از دست داد .رابطه نزدیک اتحاد ملی پاـکستان و مفتی با ژنرال ضیاء بیانیه وی را
از آنچنان اعتبار خاصی برخوردار ساخت که خشم جامعه شیعه را برانگیخت .خشم مفتی در  24ژوئن با
اعالم بافت پنجگانه دولتی جهت جمعآوری مالیاتهای رفاهی زکات و عشر که عوارض مازاد بودجهای
بود و تنها برنامه دولت را در سوق دادن پاـکستان به سوی نظام اسالمی نشان میدهد ٬ظاهر گردید )تلگرام
مرجع ب( اختالفات اساسی شیعه در مورد زکات و عشر درپیشنهادات دولت مورد مالحظه قرار نگرفته
بود و شیعیان گمان میکردند که بار دیگر دولت برخالف گفته خود عمل کرده است.
 4ـ مسئله مربوط به جامعه و عدم همبستگی الزم در دولت میباشد .ضیاء رهبری دولتی را به عهده
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دارد که اغلب بیش از تواناییهای خود وعده و وعید میدهد و در رابطه با مسئله سنی و شیعه نیز همین
مطلب صادق است .سنیها بر این روند سلطه داشته و سعی نیز سعی خواهند کرد ضیاء را وادار کنند که به
تعهدات خود در زمینه رعایت حقوق هر دو مذهب عمل کند .لیکن شیعیان اعتقاد و ایمان خود به ضیاء را
از دست دادهاند .آنها سعی دارند در این بازی وقفهای ایجاد کنند و به آینده چشم دوختهاند تا دولتی بر سر
ـکار آید که در جامعه اسالمی پاـکستان از نظریات فرقهـگرایی کمتر و مادیگرایی بیشتری بهرهبرداری کند.
با این وصف ٬در پاییز جاری احتمال بروز خشونت بین سنی و شیعه وجود دارد) .پایان خالصه(
 5ـ حکومت نظامی رئیس جمهور ضیاءالحق در فرمولبندی پیشنهادات مربوط به ایجاد یک سبک
جدید زندگی اسالمی )نظام اسالمی( در پاـکستان به خاطراختالفات فرقهای بین اـکثریت )80ـ 75درصد(
سنی و اقلیت )25ـ 20درصد( شیعی با مشکالتی روبهرو شده است و جامعه شیعی نیز گمان نمیکند
رئیسجمهور ضیاء بتواند ٬به تعهد خود مبنی بر محترم شمردن سنتها و عقاید آنها عمل کند.
آنچه مشخص نیست ٬این است که آیا میتوان راهی یافت که از طریق آن دو نوع قانون اسالمی در این
ـکشور اجرا شود .یعنی ٬آیا نظام اسالم میتواند در برگیرنده تعابیر مختلف اسالمی باشد؟ یا سنیها سعی
خواهند کرد با استفاده از نظام اسالمی در پاـکستان تعابیر خود را از سنت شریعت بر اقلیت شیعه تحمیل
ـکنند ٬و در این راه نه تنها شرایط تاریخی که بافت جامعه پاـکستانی را در نظر بگیرند؟
6ـ آتشبس بین دو جامعه که در ماه مه )تلگرام مرجع الف( گزارش شده بود ٬در اصل موقتی بود.
اختالف دیرین بین دو مذهب برجسته در مورد شکل جامعه اسالمی پاـکستان بار دیگر به زخمی تاریخ
مبدل شده است که گویا حکومت نظامی تحت سلطه سنیها و احزاب سیاسی موجود بـر آن نـمک
میپاشند.
7ـ در تاریخ  10ژوئیه ٬عدم اتفاق با شیعیان طیف سیاسی ٬در بیانیه عمومی موالنا مفتی محمود٬
سرپرست اتحاد ملی پاـکستان که گفته بود قانون عمومی پاـکستان باید برفقه حنفیه سنی استوار باشد”چون
اـکثریت پاـکستانیها پیرو این مذهب هستند“نشان داده شد .وی گفت امکان ندارد که بتوان دو نوع قانون را
در این کشور )تلگرام مرجع الف( به مرحله اجرا گذارد.
 8ـاین بیانیه ـ که توسط یک رهبر حزبی )و مذهبی( برجسته نزدیک به حکومت نظامی ایراد شده بود ـ
جامعه شیعی را خشمگین نمود.اتهاماتی از قبیل ”ـگاوبندی“ و بدتر ٬از طرف سخنگویان دین اقلیت به وی
وارد گردید.
آقا مرتضی پویا ٬ناشر روزنامه ”سلمان“ که یکی از مهمترین میانهروهای شیعه است ٬با انتشار دو مقاله از
افراطیگرایی بیانیه مفتی سخن گفت .پویا و دیگران پیشبینی کردند که این گونه محدودیت فکری سنیها
به رؤیای ایجاد یک نظام واقعی اسالمی ٬ـ یعنی نظام اسالم که پاـکستانیها بدان دل بستهاند ٬به طـرز
فالـکتباری پایان خواهد داد.
9ـ در همین حال ٬دولت ضیاءالحق به شیعیان )حداقل به طور پنهانی( اطمینان داد که بیانیه مفتی به
هیچوجه نمایانگر سیاست دولت پاـکستان نیست .ضیاء به رهبران شیعه گفت مسئله نظام قضایی به وسیله
ـکمیتهای که قبًال و در مذاـکرات اولیه منصوب شده بود )تلگرام مرجع الف( مورد بررسی است و هنوز در
مورد آن تصمیمی اتخاذ نشده است؛ لیکن این تعهد دولت پاـکستان علنًا اعالم نشده است و گویا دولت از
عکسالعمل جامعه سنی این کشور هراسناـک است.
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10ـ در تاریخ  24ژوئن پس از اعالم رسمی بافت پنجگانه عوارض جدید اسالمی ”زکات“ و ”عشر“
)تلگرام مرجع ب( توسط دولت پاـکستان ٬این مصالحه با ضربه دیگری مواجه گردید .طبق بـرداشت
حکومت نظامی ٬این مالیاتها با سنت شیعه کامًال اختالف دارند ـ لیکن در برنامه جدید بر همه باید تحمیل
میشد و دولت نیز سعی نکرده بود شیعیان را از این قاعده مستثنی سازد.
11ـ عکسالعمل شیعیان در این رابطه توأم با خشونت و افراط بود .مفتی جعفر ٬یکی از رهـبران
برجسته جامعه شیعی ٬از اعضای فرقه خودخواست که پولهای خود را از بانکها بیرون کشیده و ”زکات“ و
”عشر“ را نپردازند .ولی پاسخگویی به ندای وی بسیار محدود بود و جعفر در درخواست خود اعتدال را
پیشه کرد .در تاریخ  2ژوئیه ٬وی اعالم کرد که چوندولت به وی اطمینان داده بود که از کسر نمودن
مالیاتهای حسابهای بانکی به طور مستقیم خودداری خواهد کرد ٬وی نیز درخواست خود را برای بیرون
ـکشیدن پولهای بانکی پس گرفته است.
با این وصف جعفر در سخنرانی دوم ژوئیه خود بار دیگر اعالم کرد که جامعهاش مصمم است در برابر
تحمیل نظام اجتماعی ـ اقتصادی سنی مقاومت به خرج دهد .عالوه بر این جعفر اعالم کرد که جناح
رادیکال وی در جامعه شیعه به تحریک فعالیتهای کمیته فرعی شورای ایدئولوژی اسالمی که تالش میکند
روش مصالحه بین فرقهها را بیابد ٬ادامه خواهد داد.
12ـ عناصر معتدلتر شیعه ٬به رهبری پویا ٬به طرز سنجیدهتری در رابطه با اعـالمیه  24ژوئـن
عکسالعمل نشان دادند .پویا در خفا خاطر نشان میسازد که او و دیگر رهبران از طرف دولت پاـکستان
اطمینان یافتهاند که اجرای طرح ”زکات“ و ”عشر“ به طور اجباری و کورکورانه تحمیل نخواهد شد .پویا
در  2ژوئیه به مقام سفارت گفت که او شخصًا به این نتیجه رسیده است که حکومت نظامی ضیاءالحق بر
نحوه اجرای نظام اسالمی در پاـکستان تأثیر نخواهد گذاشت .وی معتقد است که این پیشنهادات ”عالیه و
ظریف“ از حکومت نظامی ناشی میشود؛ لیکن به نظر وی تغییرات چندانی پدید نخواهد آمد .پـویا
میگوید” :هیچ پیشرفت حقیقی برای رسیدن به یک سبک زندگی اسالمی موفق نخواهد شد ٬مگر آنکه
یک دولت منتخب مردمی روی کار بیاید” .وی پیشبینی میکند که حتی در آن موقع نیز نمایندگان واقعًا
اسالمی در مجلس ملی دراقلیت قرار خواهند گرفت و گمان نمیکند که چنین هیئتی بتواند در ایجاد مدینه
فاضله مورد نظر ضیاء سرعت عمل داشته باشد .وی یادآور شد که هیچیک از هیئتهای سیاسی موجود در
تاریخ ٬آزادانه به سبک زندگی اسالمی تن نداده است .از جمله مناطقی که نظام اسالمی غالب است٬
میتوان کشورهایی را نام برد که شعائر اسالمی را از ردههای باال بر جامعه و از طریق یک حاـکم موروثی
تحمیل میکنند )مانند عربستان سعودی ـکویت ٬و غیره( در حالی که تحمیل این شعائر به وسیله رژیمهای
نظامی )چون عراق ٬لیبی و غیره( نوعی تقلید در پیاده کردن نظام اسالمی به حساب میآید .پویا معتقد
است که عناصر آرایشی ”نظام واقعی“ برای جامعه به هیچوجه کافی نیست.
13ـ عکسالعمل دو لبه جامعه شیعه نسبت به اینرخدادها از نظر بسیاری یک مانور هماهنگ است.
مقاومت رادیکال جعفر )ـکه تا به حال موفقیتآمیز نبوده است( که تالش در تحریک جامعه دارد بـا
میانهروی و منطق پویا معتدل میگردد .ولی نتیجه آن ازدیاد فشار وارده بر حکومت نظامی ضیاءالحق
میباشد که اـگرادامه یابد ٬مانع از اجرای این موارد قبل از انتخابات ماه نوامبرخواهدگردید .طبق گفته پویا
ممکن است در نتیجه این امر از بدترین لحظهها ٬بهترین بهرهبرداری شود )البته بهطور ضمنی( .یعنی همه
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متقاعد شوند که به جای قبول نظامی دارای گرایشات سنی تحمیلی بهتر است هیچگونه ”نظام“ خاصی
نداشته باشند.
14ـ رهبریت سنی به سرکردگی سیاستمدارانی چون مفتی محمود به طرز غیرتشکیالتی سعی دارد
قبل از انتخابات نوعی ”نظام“ خاص را تدوین نماید .آنها ترس از آن دارند که مبادا حضور سیاسیشان در
یک دولت آزادانه انتخاب شده کمتر از حضور کنونیشان و یا ”همکاریشان“ با حکومت ضیاء باشد.
15ـ اظهار نظر :پویا در گفتگو با مقام سفارت به خوبی نظر خود را در مورد مشکالت موجود در برابر
منافع فرقهای جهت تغییر سبک زندگی در پاـکستان ابراز داشت و گفت” :احزاب مذهبی نـمیتوانـند
اعتقادات فرقهای خود را بدون پذیرفتن برداشت عمومی مادیگرایی بقبوالنند“.
درست است که هیچیک از احزاب در دستیابی به این هدف موفق نشدهاند ٬ولی شیعیان در برابر سنیها که
از نظر سیاسی در احزابی چون جمعیت اسالمی ٬جمعیتالعلمای پاـکستان و جمعیت علمای اسالم مفتی
سازمان یافتهاند ٬موفقیت بیشتری خواهند داشت؛ چون خسارات بیشتری به آنها وارد خواهد شد .فلسفه
شیعی نیز در این کشور بهتر با جنبه مادی برخورد میکند چون از افراد عامی کشور توقع چندانی ندارد.
16ـ تضاد ادامه خواهد داشت .شیعیان وعدههای ضیاء را برای دستیابی به یک راه حل جهت کاربرد
هر دو سیستم قضایی به وی گوشزد خواهند کرد ٬تا هیچ یک از آنها به سلطه مورد نظر دست پیدا نکنند.
سنیها نیز تقاضاهای بر حق خود را در مورد نظام اسالمی مورد نظر خود به رخ خواهند کشید و به دولت
فشار وارد خواهند کرد ٬تا قبل از انتخابات به وعدههای خود در مورد نظام اسالمی عمل نماید.
17ـ دولت ضیاء با یک مشکل واقعی رو به روست .با قرنها تضاد سنیها که از گذشته به آنها به ارث
رسیده ٬به شیعیان در مورد این مسئله که به گمان آنها بنیادیاست فشارهایی وارد میگردد .آنان نیز با
سرسختی به تالش خود ادامه خواهند داد و به دولت نظامی فشار وارد خواهند آورد تا به تعهدات خود در
مورد نظام اسالمی عمل کند .با ادامه روند اسالمیسازی ٬رهبران شما نیز در هر فرصت سعی خواهند کرد
موانع موجود بر سر راه خود را از میان بردارند .در نتیجه این اقدامات سرعت سیر روند کاهش خواهد
یافت ٬لیکن رنج و عذاب ضیاء که به گمان بسیاری ابعاد مسئله را درک میکند و به گمان بسیاری دیگر
سعی دارد با حربه دو دوره بازی به شیعیان حیله زده و اـکثریت سنی را راضی نگه دارد ٬طوالنیتر خواهد
شد .برای کسانی که به ضیاء شک دارند این توهم پیش میآید که وی بیش از توانایی خود ٬وعده و وعید
میدهد و نخواهد توانست راه حلی را بیابد.
میانهروی وی درمورداین مسئله از حمایت عمومی برخوردار است ٬لیکن رهبریت سنی قادر است جامعه
را در این مورد تحریک نماید.
18ـ رابطه میان این دو جامعه در پاـکستان نیز مانند دیگر کشورها توأم با تضاد بسیار است .معموًال در
پاـکستان در ماه رمضان که در ماه اوت آغاز میگردد .احساسات فرقهای تحریک میگردد و در ماه محرم
ـکه در پایان نوامبر سال جاری انشاءاهلل بسته به رؤیت ماه آغاز خواهد شد ٬تشنج بین سنی و شیعه به اوج
خود خواهد رسید .با این وصف فرا رسیدن انتخابات نیز به این تشنجات دامن خواهد زد .شیعیان دیگر به
ضیاء و حکومت نظامی به عنوان حافظ منافع خود ایمانی ندارد .آنها سعی دارند تصمیمگیری مربوط به
اجرای نظام اسالمی را تا زمانی که یک دولت منتخب قدرت را در دست نگرفته با تأخیر و تعویق روبرو
سازند .ولی سنیها نیز که گمان میکنند که حکومت نظامی تحت سلطه تسنن از آنهاحمایت میکند ٬ممکن
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است کاسه صبرشان لبریز شده و به اقدامات مستقیمتر و یا حتی خشونتبار متوسل شود .همین امر ممکن
است تأثیر عمیق بر رابطه سنی و شیعه داشته باشد و بر آینده نظام اسالم٬آینده حکومت نظامی و درواقع به
ـکینگ
آینده پاـکستان خساراتی بزند.
سند شماره )(38

خیلی محرمانه
تاریخ 17 :تیر  1358ـ  8ژوئیه 79
به :وزارت امور خارجه در واشنگتن دی .سی .ـ با اولویت
از :سفارت آمریکا در اسالمآباد
موضوع) :سری( اظهار نظر مقامات وزارت خارجه در مورد
سفردوست ) شاه محمددوست -م( و روابط افغانستان و پاـکستان
1ـ )سری( تمام متن :اطالعات کشور بیگانه حفاظت شود.
2ـ مقامات سفارت در هفتم ژوئیه فرصتی داشتند تا درباره سفر هفته گذشته محمد دوست ٬معاون
وزیر خارجه افغانستان به پاـکستان و مالقات وی با امیر عثمان دبیر کل امور افغانستان٬ایران و ترکیه که در
ـگفتگوها شرکت داشت بحث و تبادل نظرنمایند .صحنه گفتگو ضیافت شامی بود که وسیله کاردار در رابطه
با پرفسور ویلیام گریفیت استاد دانشگاه فلتچر ترتیب داده شده بود.
3ـ عثمان گفت که دولت پاـکستان در رابطه با سفر دوست توقعهای بسیاری نداشت و به همین دلیل از
نتایج معتدل حاصله از این مالقات چندان ناراحت نیست .دوست یک مقام حرفهای بـود و یکـی از
چهرههای انقالبی نمیباشد .گفتگوها صمیمانه و عاری از مشاجرات لفظی بود و با تأـکید بر مسائل ناشی
از فرار  100000پناهنده افغانی به پاـکستان ٬نوعی تبادل نظر را شامل میگردید .مهمترین انتقادی که
دوست در رابطه با متهم ساختن پاـکستان به مداخله در امور افغانستان مطرح کرد اشاره کلی تحت عنوان
”مداخله خارجی“ بود.
4ـ عثمان گفت که گفتگوهای بین دوست و وزیر خارجه شهنواز راه را برای ”ادامه مذاـکرات“ بین
مقامات عالیرتبه ”هموار“ کرده است .وی به دعوت مشاور وزارت خارجه آقاشاهی )ـکه هم اـکنون در
رباط به سر میبرد( برای سفر به کابل و تکراردعوت ازسوی ترهـکی برای سفر رئیس جمهور ضیاءالحق به
افغانستان اشاره کرد .عثمان گفت که امکان دارد آقاشاهی قبل از ماه رمضان به کابل سفر کند ٬لیکن وی
ـگفت که در مورد زمان دقیق این سفر با مشاور وزارت امور خارجه صحبت نشده است.
5ـ مسئله اصلی مورد بحث در اسالمآباد ٬پناهندگان افغانی بود که دوست از آنها در پاـکستان با عنوان
”فراری“ یاد کرده است.فرستاده افغانی سؤال کرده است که چرا دولت پاـکستان قادر به کنترل تبعیدشدگان
نیست تا آنها نتوانند علیه جمهوری دموکراتیک افغانستان تبلیغات به راه بیندازند و یا در حـمایت از
شورشیان وارد افغانستان شوند؟
با استفاده از استداللهای جاری ٬دولت پاـکستان به تکالیف مسلمانان در ارائه کمکهای بشردوستانه به
پناهندگان و مشکالت موجود دولت پاـکستان در بستن مرزها برای جلوگیری ازترک افغانستان و ورود
آنها به مناطق قبیلهای این سوی مرز اشاره کرد .وزیر امور خارجه این اتهام را که دولت پاـکستان تسلیحات
و آموزش دراختیار پناهندگان شورشیان قرارداده تکذیب کرد و گفت حاضراست به هر یک ازافراد مورد
نظر جمهوری دموکراتیک افغانستان اجازه دهد که از اردوگاههای آوارگان و مناطق این سوی مرز بازدید

پاـکستان )409  (1

به عمل آورد .پاسخ دوست به این پیشنهاد فاش نشده است.
6ـ دولت پاـکستان جمهوری دموکراتیک افغانستان را مسئول مشکالت پناهندگان دانست .وزیـر
خارجه گفته بود که جمهوری دموکراتیک افغانستان آنچنان شرایطی را در افغانستان به وجود آورده که
افغانها هزار هزار به کشور همجوار یعنی پاـکستان میگریزند و بسیاری از آنها نیز دارای پیوندهای قبیلهای
هستند و تنها دولت جمهوری دموکراتیک افغان است که میتواند شرایطی را فراهم آورد که مـوجب
بازگشت پناهندگان و تبعیدشدگان به افغانستان گردد .اـگر جمهوری دموکراتیک افـغانستان بـخواهـد
میتواند با کمک دولت پاـکستان مرزها را مسدود نماید؛ گرچه مشکالت دولت جمهوری دموکراتیک
افغانستان نیز با مشکالت دولت پاـکستان یکسان خواهد بود.
7ـ وزیر خارجه به مشکالت مربوط به اذیت و آزار کارمندان سفارت پاـکستان توسط جمهوری
دموکراتیک افغانستان و حمالت تبلیغاتی آن علیه پاـکستان اشاره کرد و گفت که هر دو طرف میتوانند به
این بازیها ادامه دهند .دولت پاـکستان مخصوصًا توجه افغانها را به قرارداد  1976که بین دو کشور جهت از
بین رفتن تبلیغات خصمانه منعقد شده بود جلب نمود.
8ـ در مورد کارمندان سفارت ٬عثمان یادآور شد که شرایطی که تحت آن به سفارت دولت پاـکستان در
ـکابل اجازه داده شده که با کارمندان پاـکستانی که طـبق ادعـای جـمهوری دمـوکراتـیک افـغانستان
خواستارپناهنده شدن در افغانستان هستند ٬مصاحبه کند کامًال رضایت بخش نبوده است .دولت پاـکستان
به تالشهای خود در زمینه آزادسازی کارمندی که بنا به گفته عثمان از قبیله پتان و احتماًال ختاـک اهل
ـکوهات است ادامه خواهد داد .عثمان گفت عالوه بر این دیپلمات افغانی که به اینجا پناهنده شده است
)مرجع ج( یک نفر دیگر نیز در راه است که به خاطر سفر دوست و امید آزاد شدن کارمندان پاـکستانی در
ـکابل درباره آن تبلیغاتی صورت نگرفته است.وی اضافه کرد که مسئله پناهندگی در پاـکستان واقعیت دارد
و در رابطه با آدمرباییهای موجود در کابل صحنه سازی نشده است.
9ـ عثمان یادآور شد که تبلیغات ضدپاـکستانی به محض توافق در مورد بازدید دوست از پاـکستان
ـکاهش یافت .و باید دید که پس از مراجعت دوست به کابل نیز این کاهش تبلیغات ادامه خواهد یافت یا
خیر) .باید گفته شود که روزنامه اردوزبان جنگ در مقاله خود در  16تیر عنوان کرده است که تبعیدشدگان
افغانی سفرای خود را نزد پادشاه پیشین افغانستان یعنی ظاهر شاه فرستاده و از وی خواستهانـد کـه
فرماندهی تبعیدشدگان را در دست بگیرد(.
10ـ در پاسخ به سؤال گریفیث عثمان یادآور شد که جمهوری دموکراتیک افغانستان با مشکالت
بسیار حادی رو به روست و مسکواقدامات الزم را تا حدتعویض ترهـکی و یا ارسال نظامیان انجام خواهد
داد تا منافع شوروی حفظ گردد )ـگرچه این اقدامات تا به حال مشکالت مالی و خونریزیهای زیادی را از
طرف مسکو به همراه داشته است( .با این وصف وی خطری جدی را برای رژیم کابل پیشبینی نمیکند و
معتقد است که شورش ادامه خواهد یافت و بسته به هوا ٬محصول ٬پول ٬وضع تسلیحاتی و فشارهای وارده
از طرف جمهوری دموکراتیک افغانستان در شدت وحدت آن کاهش و افزایش پدید خواهد آمد.ـکینگ
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سند شماره )(39

سری
تاریخ 20 :تیر 1358ـ  11ژوئیه 79
به :وزارت امور خارجه در واشنگتن دی .سی.
از :سفارت آمریکا در اسالمآباد
موضوع) :طبقهبندی نشده( پاـکستان و ضیاءالحق در پایان حکومت دو ساله
1ـ )تمامی متن سری(
2ـ )خالصه( :اـکنون در روزهای اولیه سال سوم حکمرانی خویش ژنرال محمد ضیاءالحق میتواند با
غرور و افتخار به بسیاری از کارهای انجام یافته خویش به عنوان رئیس حکومت نظامی و رئـیس
جمهوری بنگرد .این کارها ممکن است شامل جلوگیری از بروز جنگ داخلی در این کشور  80میلیون
نفری و حفظ صلح )و خونسردی( در داخل و خارج در جریان دورانی از بالتکلیفیهای فزاینده در منطقه
و فراهم کردن یک حکومت صالحیتدار و مسئول در پاـکستان باشد .معذالک کشور در آشوب به سر
میبرد و به همان ترتیب پاـکستان به سوی انتخابات پیش میرود که ضیاءالحق برای ماه نوامبر تعیین کرده
است٬چشمانداز بعد از آن در موردواـگذاری امور به یک حکومت انتخابی و میراث کلی سالهای حکومت
ضیاء جنبههای مختلطی دارد” .شکستهای“ ضیاء ظاهرًا به نظر ما )و به نظر بسیاری از دیگران( بـر
”موفقیتهای“ او میچربد .این پرونده میکوشد تا پرونده ضیاء را در انـتهای دو سـال حکـومت وی
صورتبندی کرده و موقعیت وی و روحیه ملی پاـکستان را ارزیابی کند و نظری نیز به آینده بیفکند .این
ـگزارش به چنین نتیجهای میرسد که آینده پاـکستان چندان درخشان نیست و بالتکلیفیهای معمولی که با
هر گونه دوران انتخاباتی ارتباط دارد ٬در حال حاضر بزرگتر جلوهـگر شده و در پاـکستان با عوامل زیر
ارتباط پیدا کرده است:
)الف( تاریخ اسفناـک انجام انتخابات در این کشور تاـکنون) ٬ب( سوءظن وسیع در مـورد ایـنکه
انتخابات سرانجام به تعویق خواهد افتاد) ٬ج( فقدان ایمان به فرایند انتخابات و ترس از نتایج محتمل و
رویدادهای حاصله از برگزاری انتخابات) ٬د( تشدید بحران اقتصادی که کشور را به سوی ورشکستگی
ملی سوق میدهد ٬ه (.نگرانی فزاینده و جنونآمیز درباره تهدیدهای قریبالوقوع نسـبت بـه امـنیت
پاـکستان) ٬و( نگرانی توأم با خشم و نفرت از بیگانگان ناشی از رویارویی پاـکستان بر سر مسئله مجتمع
هستهای یا ایاالت متحده که قدیمیترین حامی آن به شمار میآید) ٬ز( فقدان فزاینده ایمان و اعتقاد از
سوی مردم این کشور و عناصر ترکیبی منطقهای و سیاست آن به طورکلی در توانایی پاـکستان برای به
حرکت انداختن آن به عنوان یک ملت .با توجه به مراتب فوق انتخابات حتی اـگر هم طبق برنامه انجام گیرد
ممکن است به صورت یک تمرین توخالی پایان پذیرد) .پایان خالصه(
3ـ محمد ضیاءالحق  52ساله رئیس ستاد و اجراـکننده حکومت نظامی و وزیر بهداری و وزیر امور
خارجه و از مرداد سال  1357به بعد رئیس جمهور پاـکستان .در تاریخ  14تیر  1358دوران دو ساله خود
را که بر مسند قدرت بود به پایان رسانده است .هنگامی که ژنرال ضیاءالحق و توطئهـکنندگان نظامی
همرزم اوتصمیم گرفتندذوالفقار علی بوتو را که سابقًا نخست وزیر بود ٬به منظوراجتناب از جنگ داخلی
در تیرماه  1356از کار برکنار کنند ٬انتظارنداشتند که به مدت دو سال بر مسندقدرت تکیه زنند .اـگر ضیاء
طبق وعدههایی که داده است انتخابات را که برای  26آبان 1358پیشبینی شده و  20هفته بیشتر به انجام
آن باقی نمانده ٬برگزار کند ٬این آخرین سالگرد ضیاءالحق و همرزمان او بر مسند قدرت و این ارزیابی
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شش ماهه نیز آخرین ارزیابی درباره حکومت وی خواهد بود.
4ـ ما در این تجزیه و تحلیل در نظرداریم ٬پاـکستان و حکومت نظامی ضیاءالحق را در پایان حکومت
دو ساله او در آستانه آنچه که ممکن است منجر به تفویض قدرت به یک حکومت منتخب و یا تصمیم
تعمدی برای تجدید دوران حکومت نظامی بشود ٬مورد مطالعه قرار دهیم .بیشتر آنچه که برای گـفتن
درباره ضیاءالحق به عنوان رهبر و سیاستمدار و یک شخصیت داریم ٬قبًال در گزارشهای ششماهه قبل و
نظرگاههای متعدد ما درباره برنامه کار ومشکالت و باند او گفته شده است .ماقصدداریم در پایان دو سال٬
سیاههای از موجودی او تنظیم کنیم و این سیاهه البته هم در مورد کوتاهیها )نکات منفی( و هم مازادها
)نکات مثبت( خواهد بود و شکستها و موفقیتهای او را نیز در برخواهد گرفت .آن گاه به طور مختصر به
پایگاه قدرت او و نیروهای مخالف نگاه خواهیم کرد وخواهیم کوشید تا درباره آینده او قضاوتهایی انجام
دهیم.
5ـ سیاهه برداری:
)الف( جنبههای مثبت سالهای حکومت ضیاء :محمد ضیاءالحق افسر سپاه زرهپوش ٬نرم زبان که در
جولوندور به دنیا آمده و در مدارس نظامی آمریکایی تحصیل کرده و در جریان دو جنگ با هند و انجام
وظیفه با اردنیها از سوی ذوالفقار علی بوتو به ریاست ستاد ارتش تعیین شده بود زیرا بوتو او را خطری
علیه حکومت غیرنظامی )ـکه توسط بوتواداره میشد( به حساب نمیآورد در جریان این دو سال به شکل
یک سیاستمدار زیرک و حیلهـگر و روی همرفته خوشاقبال درآمده است .ضیاءالحق خود را با روحیه
ملی تطبیق داده و رژیم خود را که حوزه انتخاباتی اساسی او میباشد پرورش داده و آنهایی را که ممکن بود
علیه او ائتالف کنند ٬با وعدههای بازگشت به حکومت منتخب مشغول کرده است .این وضع اـکنون اندکی
تغییر کرده است ٬زیرا واقعیتهای اقتصادی و تقاضاهای سیاست انتخاباتی دست به دست یکدیگر داده و
دامنه پشتیبانی از او را تنگتر کرده و کار او را دشوارتر ساخته است .اـگر همه این عوامل را در یک جمله
خالصه کنیم ٬موفقیتهای ضیاء بسیار چشمگیر به نظر میرسد ٬زیرا کامًال منصفانه میشود گفت که در
ظرف دو سال اخیر ضیاءالحق:
ـ ـ کشور را از پرتگاه جنگ داخلی نجات داده و نظم و قانون را اعاده کرده است.
ـ ـ با موفقیتهای مختلطی کوشیده است تا بدترین هرج و مرج را که براقتصاد کشور مستولی شده بود٬
بیاثر کند.
ـ ـ بر روندی از ”محکوم شمردنها“ به منظور افشا و مجازات خطاـکاریهای سالهای حکومت بوتو ٬و
خطاـکاریهای خود نخست وزیر پیشین نظارت نموده است.
ـ ـ بااتحادیه ملی پاـکستان یک ائتالف بیسر و صدا تشکیل داده٬و مخالفان خود را دچارتفرقه کرده و
اطمینان حاصل نموده که در هنگام ممانعت ازتخفیف دادن میزان مجازات بوتو این تنها ارتش نیست که در
ـکنار او مانده است.
ـ ـ به حالت عصیان و اشغال ایالت بلوچستان توسط ارتش پایان داد.
ـ ـ یک مبارزه قاطع برای ساختن یک جامعه جدید اسالمی که به عقیده اواز لحاظ اخالقی سالمبوده و
پایگاه بالقوه ناسیونالیسم جدید میباشد به راه انداخت.
ـ ـ با اندکی موفقیت فرآیند متارکه خصومت منطقهای در آسیای جنوبی را حفظ کرد و هنگامی که
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انقالب آوریل  1978در کابل نزدیک بود این فرآیند را از هم بپاشد ٬او توانست نیروهای خود را نگهداری
ـکرده و با اوضاع امنیتی که برای پاـکستان در داخل منطقه وقسمتهای غربی آن خطرناـک بود دست و پنجه
نرم کند.
ـ ـ پس از شکستهای موقت و چشمگیر ناشی از خطرهای مفروض و حقیقی از طرف حامیان بوتو
علیه نظم و قانون و حقوق بشر در پاـکستان توانسته است ٬سانسور مطبوعات را از بین برده ٬و تمام افراد
بوتو و اـکثر زندانیان سیاسی طرفدار وی را آزاد سازد.
ـ ـ از طریق تدارک طومارهای رأی دهندگان و تعیین حدود و حوزههای انتخاباتی و سرانجام تعیین
تاریخ ٬فرآیند انتخابات جدید را به راه انداخت.
ـ ـ مقررات و دستورات جدیدی وضع کرد و سیستم جدیدتری از انتخابات هیئتهای محلی به منظور
برقراری دمکراسی در پایینترین سطح قدرت در این کشور را به مورد اجرا گذارد.
ـ ـ رئوس کلی سیاست خارجی دوران نخست وزیربوتو را که از جمله شامل دوستی بسیار صمیمانه با
اعراب و چینیها ٬خروج از پیمان سنتو ٬عضو شدن در نهضت غیر متعهدها ٬سرخوردگی از ایاالت متحده٬
سازش با اتحاد جماهیر شوروی و گسترش یک سیاست مستقل هستهای بود ٬حفظ کرد .این مطالب را
نمیتوان موفقیتهای ناچیزی برای یک رهبر کشور جهان سوم که فاقد تجربه سیاسی و مشروعیت در
ظرف یک مدت دوساله بود به حساب آورد.
)ب( نکات منفی سالهای حکومت ضیاء :ناـکامیهای ضیاءجدیتراست هرچندتعداد آنها ممکن است
ـکمتر از موفقیتهای او باشد .بیشتر این ناـکامیها البته ناشی از محدودیتهایی است که پاـکستان برای جوالن
دادن به عنوان یک کشور فقیر جهان سوم ٬صرف نظر ازاینکه چه کسی آن را انجام میدهد یا مسئله بر سر
چیست ٬دارد .ناـکامیهای دیگری از قبیل آنهایی که مدافعین او میخواهند گوشزد کنند ٬نتیجه درهـم
ریختگی عظیمی است که او هنگام به دست گرفتن قدرت در دو سال پیش با آن مواجه بود ٬وایناستدالل
اندکی نیز حقیقت دارد .بعضی از دشواریهای او منعکسکننده عوارض جنبی نامطلوب سیاستهایی است
ـکه به طورکلی در ستون موفقیتهای او قرار گرفته است .بسیاری از ناـکامیهای او تنها به خود او مربوط است
و نتیجه محدودیتهای او به عنوان یک رهبر یا محدودیتهای گروه تابع او به عنوان مدیران و طراحان و
مأموران اجرایی میباشد .اـگر بخواهیم اینها را خالصه کنیم منصفانه میتوان گفت که او:
ـ ـ نتوانسته است شالوده نهادهای ثابت دمکراتیک را فراهم آورد تا بتواند چهارچوب ضروری برای
برقراری یک حکومت واقعًا منتخب و ایجاد ثبات در کشور را پدید آورد.
ـ ـ او باعث شده است که پاـکستان با نیازهای فراتراز امکانات خود زندگی کند وبدین ترتیب پاـکستان
را به لبه پرتگاه ورشکستگی از طریق تأـکید مداوم بر طرحهای بسیار گران و جلب کننده سرمایه ٬رسانده
است )هر چند به وعدههای خود وفا کرده و پروژههای جدیدی را آغاز نکرده است(.
ـ ـ عامل زمان بیشتر را نادیده گرفته است و به اخطارهای خشمگینانه جوامع کمکدهنده مبنی بر
اینکه از تأمین مالی صرف و اسراف به جای رشد ٬به جان آمده است توجه ننموده است.
ـ ـ احساس تسلط خواهی پنجابی را به جای آنکه کاهش دهد ٬تشویق کرده و ساـکنان مـناطق
غیرپنجابی را از خود بیگانه کرده است که شاید این امر اثر اساسی بر بافت و ترکیب ملی داشته است.
ـ ـ نتوانسته است یک حالت روحی اعتماد و اطمینان را نسبت به آینده ایجاد کند.
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ـ ـ با نهایت بیپروایی از یک سیاست مستقل گسترش تسلیحات هستهای به قیمت از بین رفتن
مناسبات خود با آمریکا که هنوز هم مهمترین حامی پاـکستان به شمار میآید پیروی کرده است.
ـ ـ در نتیجه یک چنین سیاستی بعضی از قسمتهای نیروهای مسلح خود را با اتکاء بر تجهیزاتی که بد
نگهداری شده و اغلب کهنه شده نسبت به خود دلسرد کرده است.
ـ ـ عالوه براین ممکن است توانایی نیروهای مسلح خود را در انجام وظایف اولیه دفاعی خویش زیان
رسانده باشد و این به علت درگیری نیروهای مسلح در انجام وظیفه حکومت نظامی و پراـکنده شدن این
)رو به فساد کشیده شدن( نیروها میباشد) .(ODPRدر این مورد متوجه شده است که حتی در میان افسران
ارشد ستاد ارتش یک نوع حالت آسودگی خاطر و کوتاهی در گرفتن تصمیم از سوی نیروهای مسلح به
وجود آمده است .همچنین بسیاری از افسران ظاهرًا قادر نیستند اقداماتی بسیار ابتدایی بدون بررسی
نزدیک از سوی پرسنل اطالعاتی به عمل آورند و افسران ارشد نیروی دریایی و هوایی در انجام وظایف
مربوط به حکومت نظامی شرکت ندارند ٬و ظاهرًا این افراد مشمول محدودیتهای حکومت نظامی قرار
نگرفتهاند(.
ـ ـ هیچگونه اثری بر بار سنگین فساد در این جامعه نداشته است و حکومت نظامی پاـکستان قشرهای
جدید و شبکههای تازهای را به بازیگری قدیمی افزوده است که در نتیجه آن به میزان بدبینیهای جامعهای
ـکه قبًال نیز دچار این خصیصه بدبینی بوده افزوده است.
ـ ـ نتوانسته است مشکالت موجود سیاسی و مربوط به قانون و نظم عمومی را که به وسیله پیروان
عصبانی و سرخورده نخست وزیر فقید پاـکستان به وجود آمده بدون توسل به دستگیریها و بازداشتهای به
مقیاس وسیع ٬هر چند کوتاه مدت و گاهی نیز با اعمال سانسور مستقیم و اغلب غیرمستقیم و محدود
نمودن آزادی بیان و اجتماعات و احزاب از میان بردارد.
ـ ـ در کوششهای مکرر خود نتوانسته است به نحوی حکومت نظامی را از نظر سیاسی تحت کنترل
درآورد تا قدرت سیاسی و درایت آن افزایش یابد و در صورت از بین رفتن حکومت نظامی فرصتی پیش
آید تا یک رهبریت سیاسی دیگر قدرت را به دست گیرد.
ـ ـ مجازاتهای سنتی خشن ازقبیل قطع عضو بدن یا سنگسار کردن و شالق زدن را به عنوان عواملی در
مسیراسالمی کردن کشور به کار بسته است .ولی بیش از همه بزرگترین شکست ضیاء دراین فهرست٬عدم
توانایی وی در فراهم آوردن زمینه برای پیاده شدن خود و همکارانش از پشت ببری است که از سال
 1356بر آن سوار بودهاند .ضیاءالحق مورد اعتماد نیست .او اغلب حرفهایی میزند که بعدًا آن را تغییر
میدهد .او نتوانسته است سوءظنی را که مردم این کشور به او دارند برطرف کند و سوءظن مردم از این
بابت است که او تمایلی برای رها کردن زمام قدرت ندارد و بسیاری فکر میکنند که اوتعمدًا صحنه را برای
تعویق مجدد انتخابات فراهم میکند .بسیاری ازپاـکستانیها انتظار دارند که او را در پایان سال  1979و
فراتر از آن تا ماه ژوئیه  1980سوار بر مسند قدرت ببینند.
6ـ این سوءظن در تجربه  32ساله خودمختاری پاـکستان ریشه دوانده است و در این مدت مشاهده
نشده است که هیچ یک از رهبران پاـکستان به میل خود از مقام خود کنارهـگیری کنند و معموًال این وضع به
معنای نوعی فرمانروایی خودکامانه یا حکومت نظامی و متکی بر ارتش برای حفظ اوضاع و اداره کشور
بوده است.
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7ـاین سوءظن همچنین در شک وتردید مربوط به نتایج حاصله از انتخابات سال 1979ریشه دوانده
است .رهبری سیاسی در ورطهای از مسائل نامربوط شناور است و علت آن نیز عدم تماس وی با مردم و
ـگرفتاری فکری بیش از حد او به کسب سمت و اختالفات ناچیز فرقهای میباشد .سیستم سیاسی که هم
اـکنون دراین کشور وجوددارد ٬ظاهرًا قادر نیست یک اجماع آرای حاـکم را با به کار بردن مقررات اساسی
فرآیندهای غربی و پارلمانی دمکراتیک سازمان بدهد و بیشتر بازیگران آن اشخاص طـرفدار افـراد
برگزیدهای هستند ٬که صراحتًا نسبت به اراده مردم که به وسیله رأیگیری همگانی به دست مـیآید٬
بیاعتماد میباشند.
 8ـ عالوه بر سوءظن مربوط به کنارهـگیری داوطلبانه ضیاء از قدرت و عدم ایمان به توانایی این نظام
در ارائه نتیجهای مستحکم ٬کسانی نیز هستند که در پایان ممکن است با انتخابات مخالفت ورزند ٬چون
فکر میکنند که حزب خلق پاـکستان به رهبری همسر ودختر بوتو پیروزخواهد شد ٬و آنها نیز درنهایت به
خاطر اعدام یا کشتار رهبر ٬همسر و پدرشان مسیر انتقامجویی را در پیش خواهند گرفت.
9ـ به طورکلی ٬به عنوان نمونه این نیروهای ضد بوتو میتوان از جماعت اسالمی محافظهـکار که
مهمترین عضو ضد بوتوی اتحاد ملی پاـکستان و حامی سرسخت حکومت نظامی قبل و حتی بعدازائتالف
حکومت نظامی و اتحاد ملی مسلمانان در مرداد  1357تا اردیبهشت  1358بود ٬نام برد .در صورت
روبهرو شدن با آشفتگی سیاسی و یابدتراز آن یعنی پیروزی حزب خلق پاـکستان ٬جماعت اسالمی ـ که از
اسالمیسازی ضیاء ٬سیاست مستقل خارجی و مسائلاتمی ودلبستگی آن به سرمایهـگذاری آزاد و نظم و
ترتیب حکومت نظامی شدیدًا حمایت میکند ـ حاضر خواهد بود رهبریت ضیاء و عدم مـوفقیتهای
سیاستهایش و حیلهـگریهای گهگاه و اقدامات نیمبند اقتصادی وی را توجیه نماید و جماعت اسالمی نیز
احتماًال از آن چنان نظم و ترتیب سازمانی و نیروی خیابانی برخوردار است که خواهدتوانست با تحریک
و یا بدون تحریک شدن از طرف حکومت نظامی بینظمی الزم را به وجود آورده و خواستارتجدید نظر در
انتخابات گردد .یک حکومت نظامی ٬که با کمبودهای مالی شدیدی روبهروست و متقاعد شده است که
تنها از طریق اصالحات سیاسی بسیار سریع میتواند کشور را نجات دهد ٬با وجود اینکه این اقدامات را
ممکن است بین زمان حال و نوامبر انجام ندهد ٬ممکن است از به تعویق افتادن انتخابات استقبال کند )و یا
آن را ترغیب نماید( تا بتواند تصمیمات اـکیدی را که یک ائتالف ضعیف و یا حتی حزب خلق پاـکستان
محبوب خواهدتوانست اتخاذ نماید ٬خود بدان دست یابد .ولی این آمریکا حکومت نظامی مصممتر از آن
چیزی را میخواهد که در دو سال گذشته شاهد آن بودهایم.
10ـ پایگاه قدرت ضیاء :چند ماه قبل ما تصور میکردیم که به محض اینکه لحظه اعدام بوتو بگذرد٬
ضیاءالحق ممکن است خود را در معرض خطر ببیند .منطق ما آن نبود که حزب خلق پاـکستان به قدرت
خواهد رسید تا ضیاء را سرنگون کند ٬بلکه آن بود که ائتالف ضدبوتو که ضیاءالحق در رأس آن قرار گرفته
و اـکنون  21ماه است آن را در دست دارد ٬به محض اینکه احساسات ضد بوتو که آنها را به هم پیوندمیداد
ضعیفتر شود ٬از هم خواهد پاشید .ما معتقد بودیم که برای ضیاءالحق اهمیت خواهد داشت که هر چه
زودتر تاریخی برای انتخابات تعیین کرده و خود را پایبند به انجام آن بداند تا کانون توجه را به چیزی غیر
از حکومت نظامی معطوف کند.ولی ضیاءالحق یک گام پیشتر رفت و حتی قبل از اعالم تصمیم در مورد
بوتو خود را متعهد به انجام انتخابات در  26آبان قلمداد کرد و به سرعت تصمیم گرفت واـکنش عمومی را
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در قبال اعدام بوتو از طریق بازداشت هزاران تن از رهبران حزب خلق پاـکستان و کارگران آن و ”اشغال “
موقت منطقه سند که موطن بوتو میباشد ٬به وسیله ارتش مهار کند.
11ـ او همچنین به مرور زمان اجازه داد کهسیاستبازی به نحو فعاالنهای صورت گیرد و خود او نیز
دست به سیاستبازی زد و سانسور را برچید و به کرات تعهد خود را درباره کنارهـگیری پس از انتخابات
وعده داده شده در ماه آبان اعالم داشت .این عدم کنترل شدید اوضاع اثرات خود را بخشید ٬و جـو
صفبندیهای سیاسی بعد از بوتو و موضعگیریهای قبل از انتخابات به نحو محسوسی آزاد و بینظم و
ترتیب گردید .نیروهای امنیتی )و وضع فکری که آنها در آن خالصه میشوند( مـوجودیت دارنـد و
همانطوری که یک روزنامهنگار گفته است ضرب و شتم غیرمسئوالنه و بیمعنی خبرنگار خارجی و
دیپلماتهای خارجی که به محل مجتمع هستهای بسیار نزدیک شده بودند ٬تنها نشاندهنده نوع خشونت
مأمورین پلیس است که پاـکستانیها باید الاقل به نحو بالقوه تمامی وقت با آن روبرو باشند.
12ـ پیام ضیاءالحق برای انتخابات محلی )مثًال شهرداریها و کمیتههای بخش( قـبل از بـرگزاری
انتخابات عمومی که قرار است در ماه نوامبر انجام گیرد ٬شـاید از اشـتباهات جـزیی وی مـیباشد.
همانطوری که ما در گزارش خود خاطر نشان کردهایم سیاستمداران از آن سوءظن دارند که رأیدهندگان
در معرض رفتار کنترل نشده قرار گیرند و آنها همچنین نسبت به انگیزههای ضیاءالحق ظنین هستند و از
آن بیم دارند که ضیاءالحق انتخابات عمومی را پس از اتمام انتخابات محلی لغو کند.
هدف ضیاء این است که دمکراسی در پایینترین سطح خود آغاز شود و ما معتقدیم که ضیاء قصد دارد
جریانهای انتخاباتی را آزمایش کند تا ببیند آنهایی که به رهبری حزب خلق پاـکستان وابسته هستند
چگونه رفتار خواهند کرد .ولی ضیاء گویی یک النه زنبور را علیه این اقدام به عنوان اعتراض برانگیخته
است ٬به طوری که همه سیاستمداران اعم از اینکه با این حزب ارتباط داشته یا نداشته بـاشند بـا او
درافتادهاند .معذالک ما معتقدیم اعم از اینکه انتخابات محلی عمًال قبل از انتخابات عمومی انجام بگیرد یا
نگیرد ٬اقدام اصلی هنوز صورت نگرفته است و پیشنهادهای ضیاء در میان رأیدهندگان عادی استقبال
مثبت داشته است.
13ـتصمیم ضیاء در رابطه با لغو سوبسید گندم در مغازههای جیرهبندی که بابت باال رفتن میزان کمک
دولت به اشخاص عادی شده و با تورم همراه بوده است و همچنین مالیاتهای جدیدی که او وضع کرده
)تلگراف جداـگانه( که دریکی از روزنامهها به عنوان ”آخرین بودجه حکومت نظامی“توصیف شده است٬
همچنین مشکلی راایجاد کرده است که ضیاءنسبت به آن درتنهایی قرار گرفته و بقیه طیف سیاسی در برابر
او صفبندی کردهاند.
14ـ ولی پایگاه اصلی قدرت او الیتغیر مانده است و مهمترین سمت او عبارت است از ریاست ستاد
ارتش و اـگر سنت وفاداری به این مقام رعایت شود ٬این همان نهادی است که قدرت واقعی او از آن ناشی
میشود .در حالی که در آغاز او برجستهترین فرد در میان همرتبههای خود در دو سال قبل بود به مرور
زمان او بیشتر برجسته شده است ولیکن هرگز نسبت به همقطاران نظامی خود چندان فاصلهای نگرفته
است که آنها را وادار کند علیه او متحد شوند .ظرف دو سال گذشته او عمًال همه افسران ارشدی را که در
دوران حکومت بوتو با آنها ارتباط داشته است تغییر داده یا بازنشسته کرده است ٬سران نیروی هوایی و
دریایی واعضای همکار در شورای نظامی به استثنای بازیگران غیرجوی حکومت نظامی جا به جا شده و
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درجهها به سه ستاره کاهش یافتهاند .بیشتر فرماندهان سپاه در سال  1356تغییر یافته )بعضیها بازنشسته
شدهاند( ٬و همه فرماندهان سپاه اـکنون سمتهای مهم غیرنظامی نیز دارا میباشند و دو نفر از آنها به عنوان
وزیران فدرال انجام وظیفه میکنند و چهار نفر دیگر فرمانداران ایاالت هستند .همچنین تغییر دیگری که
ممکن است قریبالوقوع باشد مربوط به سپهبد جیالنی است که اـکنون وزیر دفاع است و از قرار معلوم به
ریاست کمیته ستاد نیروهای مشترک که سمتی معادل ژنرال چهار ستاره است درخواهد آمد .این سمت
حائز چندان قدرت و اختیاراتی برای صاحب آن نیست و چنین به نظر میرسد که سپهبد اقبال کلید
احتمالی هر حرکتی از درجات ارشد برای از جا برکنار کردن ضیاء در سمت خودش به عنوان نایب رئیس
ستاد ارتش منصوب شود .هر چند ضیاء از قرار معلوم از اوایل سال میکوشید تا او را به سمت دیگری
منصوب کند ٬چنین به نظر میرسد که اقبال از سمت خود راضی است و تا آن اندازه که مااطالع داریم او به
”رئیس خود“ مانند افسران دیگر در سمتهای باال از قبیل سپهبد چیشتی که از همکاران جولوندوری
است ٬وفادار مانده است.
15ـ رحیمالدین خان فرمانده سپاه در کویته و فرماندار بلوچستان که اـکنون از طریق سببی قوم و
خویش ضیاءالحق شده است چنین به نظر میرسد که از آنهایی است که دردایره داخلی دستگاه قدرت در
پاـکستان وارد خواهد شد و در ضیافتی که ضیاءالحق به افتخار کنستابل وزیر مختار آمریکا که مدت
مأموریتش تمام شده و عازم کشورش بود ترتیب داده بود در سمت راست ضیاء قرار گرفته بود.
16ـ به علت فعالیتهای دولت پاـکستان به منظور ممانعت از دسترسی ما و به منظور حصول اطمینان از
آنچه در آنجا میگذرد ٬ما نتوانستهایم با سطوح پایینتر نظامی تماس چندانی برقرار سازیم .تنها چیزی که
میتوانیم بگوییم این است که از نظر ما تالش مهمی علیه ضیاء در این سطوح انجام نگرفته است ٬تنها
نشانههای موجود نارضایتی بعضی از آنها در رابطه با تصمیم ضیاء مبنی بر اعدام بوتو بود که آنها با ایجاد
تغییراتی در سطوح افسران دو ستاره خاموش شد .تا آنجا که ما میدانیم ارتش در رابطه با تعهد او در
برگزاری انتخابات از وی حمایت میکند ٬بیشتر افراد ارتش میخواهند از اداره امور و انجام وظـیفه
دستگاه حکومت نظامی بر کنار باشند .این امر الاقل نشاندهنده اندیشه متعارفی در اسالمآباد است و هر
چند در قابلیت دسترسی ما به مقامات باالتر شکافهایی وجود دارد ٬ما درباره مدعی بالقوه جدی در برابر
ضیاء یا همکاران ارشد بالفصل او که معتقد به ادامه حکومت ارتش یا از کار برکنار کردن ضیاء در آینده
نزدیک باشند اطالعی نداریم.
17ـ معذالک همه از قرار معلوم درباره اثرات انتخاب یک عنصر انتقامجو از حزب خلق پاـکستان
نسبت به سمتهای خویش نگرانند و از قرار معلوم بسیاری حاضر خواهند بود ٬در پشتیبانی از اقدامات
ضیاء از قبیل ممنوع کردن حزب خلق پاـکستان یا محروم کردن رهبران عمده آنها به عنوان عنصر واجد
شرایط و جلوگیری از آنچه که ممکن است اتفاق بیفتد با ضیاء همکاری کنند .در صورتی که احساس کنند
ـکه چنین عواقبی در انتظار آنهاست ٬ممکن است حتی حاضر باشند که بپذیرند انتخابات به تعویق بیفتد و یا
اصًال لغو شود.
18ـ تا آنجایی که مااطالع داریم سیاست ضیاءالحق نسبت به نیروی اتمی مسئلهای نیست که ضیاء را
از ارتش و کارمندان غیرنظامی ارشد یا مردم به طورکلی جدا کند ٬سیاست هستهای ضیاءالحق که ما او را
متهم به پیروی از آن میکنیم ضیاء را در موضع مساعدی از سوی مردم یعنی هر چه باداباد قرارمیدهد.
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19ـ پایگاه قدرت ضیاءالحق فراتر از قلمرو نظامی نسبت به آنچه قبًال تقریبًا هر کس را که تمایالت
ضد بوتو داشت در برمیگرفت ٬کاهش یافته است و به همان سرعتی که سیاستمداران و مردم عادی آماده
میشوند تا حکومت نظامی را در رابطه با مشکالت پاـکستان مقصر اعالم کنند این پایگاه قدرت نیز کاهش
مییابد .سروصدای جاری درباره بودجه )تلگراف جداـگانه( یکی از موارد محسوس است .اـگر ضیاء هم
اـکنون اعالم میکرد که انتخابات عمومی به تعویق میافتد پشتیبانی از او در میان مردم به اندازه قابل
مالحظهای کاهش مییافت .یک موج عمومی دامنهدار علیه ضیاءالحق پیرامون این مسئله اـگر همراه با
خشونت باشد ممکن است به صورت عاملی درآید که سران نظامی پاـکستان را وادار کند تا جانشینی برای
ضیاء از میان خودشان انتخاب کنند .ما اـکنون تصور میکنیم که تقریبًا هر جانشین دیگری از قبیل اقبال یا
چیشتی یا جیالنی یا عباسی یا حتی رحیمالدین به نحوچشمگیری از یک سیاست مشابه پیروزی خواهند
ـکرد و تمایل آن راخواهند داشت تاقدرت را به یک حکومت غیرنظامی به محض اینکه امکان آن پیش آید
واـگذار کنند .این هم بار دیگر یک نوع خرد متعارفی است ولی خردی است که از شالوده کمی برای حدس
در مورد راههای چاره دیگر برخوردار است.
20ـ جناح مخالف :اـکثر احزاب سیاسی موجود را با تشدید تب انتخاباتی میتوان در جناح مخالف
طبقهبندی کرد .البته حزب خلق پاـکستان مهمترین مخالف ضد حکومت نظامی ٬ضد ارتش و ضد ضیاء به
حساب میآید .پیروزی حزب خلق پاـکستان در انتخابات احتماًال سبب فرار ضیاء و خانوادهاش از کشور
خواهد شد .احزاب دیگر و حتی آنهایی که علنًا با ضیاء متحد شدهاند و یا از تالشهای ضیاء حمایت
ـکردهاند نیز سعی دارند بین خود و حکومت نظامی فاصله ایجاد کنند.
حتی جماعت اسالمی نیز که خواستار به دور انداختهشدن بودجه بوده است ٬شدیدًا به انتقاد از ژنرال
نپرداخته است.
21ـ ضیاء به مذاـکرات بیپایان خود با رهبران ادامه میدهد و گهگاه شایع میگردد که طرح جدیدی
پدید آمده است تا مثًال شخصی مانند ولی خان )و یا دیگری( به سـمت نـخست وزیـری حکـومت
مؤتلفهمنتخب و یا کمک حکومت نظامی درآید و احتماًال ضیاء به عنوان رئیس جمهور منتخب بر سر
قدرت بماند تا به هدف خود درمستقیمًا مرتبط ساختن ارتش با رئیس جمهور در قانون اساسی آتی دست
یابد .ولی گذشته از حزب خلق پاـکستان بقیه احزاب از کارآیی الزم برخوردار نیستند ٬چون رهبران آنها یا
به صورت بازیچه درآمده ٬یا از مردم دور شده و یا به هر دو صورت میباشند .لیکن در زمان حاضر تنها
اتحاد ملی پاـکستان که در سرتاسر طیف سیاسی دارای قدرت است٬میتواندخطری علیه ضیاء به حساب
آید ٬ولی تا زمانی که در انظار عموم متعهد به برگزاری انتخابات عمومی نشان داده شود ٬این گونه اقدامات
از طرف این حزب حتی علیه بودجه نیز صورت نخواهد گرفت .احزاب چپگرا نیز تجزیه شده و فاقد
ـکارآیی درامور خویش هستند ٬ولی امکان دارد به عنوان ”نیروهای مترقی“ باحزب خلق پاـکستان ائتالف
نمایند.
22ـ آینده :آینده پاـکستان در این برهه از زمان چندان درخشان به نظر نمیآید و گویا زمانه بر ضد
حکومت نظامی پاـکستان کار میکند .البته زمانه تقریبًا علیه هر حکومتی در اسالمآباد کار میکند و بیشتر
علیه حکومتی که چشمانداز کوتاهمدت را در نظر گرفته و فاقد مشروعیت است میباشد .زمانه همچنین
ممکن است در صورتی که ائتالف منافعی که ضیاءالحق را سرپا نگه داشته است فرو بپاشد ٬علیه ضیاء نیز
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ـکار بکند و آن درصورتی است که ضیاء به نحو فزایندهای به عنوان مظهر همه چیزهایی که به زیان پاـکستان
است درآمده باشد .اـگر ضیاء به وعده انتخاباتی خود ٬همچنان پایبند باشد ٬ما هیچگونه تهدیدی نسبت به
توانایی او برای نگه داشتن خود بر مسند قدرت تا زمانی که انتخابات انجام بگیرد و زمام قدرت را به یک
حکومت انتخاب شده واـگذار کند ـ البته در صورتی که اوضاع و احوال انجام چنین انتخاباتی را اجازه داده
و رأی دهندگان یک نتیجه به هم پیوسته و به اندازه کافی ایجاد کنند که تشکیل حکومت را ممکن سازد ـ
نمیبینیم.
23ـ مشکالتی که پاـکستان و ضیاء با آنها مواجه هستند از قرار زیر است:
ـ ـ برای پاـکستان به طورکلی یک بحران بزرگ اقتصادی پدیدار شـده است .نـاشکیبایی جـامعه
وامدهنده بینالمللی و خشم داخلی بر سر تأییدات بودجه جدید فدرال تنها عکسالعملهایی است که در
نتیجه مشکالت ناشی از ادامه حیات پاـکستان فراتر از امکانات خود پدید آورده است .مهمترین عوامل
تشدیدکننده این عکسالعمل میزان زاد و ولد این کشور است که در جهان بیسابقه است و سطح زندگی این
ـکشورها هنوز هم در سطح بسیار پایینی قرار دارد.
ـ ـ در روابط پاـکستان با قدیمیترین حامی او یعنی ایاالت متحده بر سر مسئله سالحهای هستهای
بحرانی آغاز شده است .این دشواری هیچگونه عالئمی مبنی بر حل مشکالت یا کاهش آن نشان نمیدهد٬
در حالی که نیروی غیرقابل مقاومت سـیاست اشـاعه سـالحهای هسـتهای پـاـکسـتان در عـمل بـا
سیاستآمریکا در مورد سیاست عدم اشاعه نیروی هستهای آمریکا در تضاد شدید قرار میگیرد.
ـ ـ بیثباتی در منطقه رو به افزایش است و این یکی از نتایج فرعی انقالب در ایران و ادامه اقدامات ضد
شورشی در افغانستان )و قدرت فزاینده( هند میباشد .پاـکستان بنابه ضرورت در برابر این شرایط تنها
مانده است و اـگر قرارداد  1959را در نظر نگیریم این تنهایی پاـکستان ناشی از سیاست سرسختانه عدم
تکثیر سالحهای هستهای ازطرف ما وپیگیری سالحهای هستهای ازطرف پاـکستان است که به نظر ما آنها
قادرند احساس ناامنی آنها را تخفیف دهند.
این احساس ”تنهایی“ نیز ناشی ازعدم توانایی آن در کسب سالحهای مدرن٬بیاعتمادی به دوستان عرب
و فشار سازشناپذیر شوروی ٬و میزان محدود کمکها و تضمینهای چین میباشد؛ البته اـگر در این زمینه
ـگزارش مربوط به ارسال  20فروند میگ  19را نادیده بگیریم.
ـ ـ در داخل کشور هیچگونه راه حلی در چشمانداز نیست و هیچگونه پیشرفت واقعی در راه انسجام
ملی حاصل نشده است.
هر چند عصیان و شورش در بلوچستان در جریان نیست ٬ایـن اسـتان مـانند هـمیشه در وضـع
سرخوردگی به سر میبرد و اـگر افغانستان وضع خود را جمع و جور کند این استان در معرض مداخله
افغانستان قرار خواهد گرفت.
محاـکمه طوالنی بوتو و تشنجات در ایالت پنجاب و طرفداران ضدپنجاب در کشور و دست حکومت
نظامی پاـکستان در یورش سنیها در ایالت پنجاب بسیار سنگین بوده است و باعث مزاحمت غیرپنجابیها
و اهل تشیع و دیگران بوده است .همچنین عالوه بر اقدامات برنامهریزی انتخاباتی هیچگونه پیشرفتی در
راه سیر تکامل اجماع آراء درباره شکل آینده نهادهای ایجاد شده در نتیجه انتخابات و یک سیستم فدرال
ـکه بتواند منافع و فشارهای منطقهای را سر و سامان دهد و نوعی احساس هویت ملی که انتقال به یک
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حکومت جدید مشروع را تضمین کند و به امید توانایی انجام وظیفه بدون ایجاد بیثباتی و بینظمی و
فرمانروایی حکومت نظامی ٬به وجود نیامده است .بدون فرمانروایی حکومت نظامی حتی اـگـر هـم
انتخابات طبق برنامه پیشبینی شده انجام گیرد و همان طوری که ضیاء وعده داده است آزاد باشد یک
تمرین بسیار توخالی و بیثبات کننده خواهد بود.
24ـاین ارزیابی بااعضای مربوطه گروهی که برروی این کشور کارمیکنندتطبیق شده وتصویب آنها
ـکینگ
را به دست آورده است.
سند شماره )(40

خیلی محرمانه
تاریخ 20 :تیر  1358ـ  11ژوئیه 79
به :وزارت امور خارجه در واشنگتن دی .سی.
از :کنسولگری آمریکا در الهور
موضوع :برنامه اضطراری و تخلیه افراد :تعداد تقریبی افراد تخلیه شونده
و آمریکاییهای غیردولتی مقیم خارج
بخش اول :تعداد تقریبی تخلیه شدگان
1ـ پرسنل وزارت دفاع
2ـ وابستگان پرسنل وزارت دفاع
18
3ـ دیگر پرسنل دولت آمریکا
) 38الف(
4ـ وابستگان دولت آمریکا
) 215ب(
 5ـ آمریکاییان مقیم
6ـ جهانگردان آمریکایی:
25
فصل سوم
25
فصل چهارم
25
فصل اول
25
فصل دوم
15
7ـ دیگر تخلیه شوندگان احتمالی
)همسران پاـکستانی شهروندان آمریکایی(
 8ـ جمع  311نفر
)الف( تا اـکتبر  1979بخش اعظم برنامه کمکها در پاـکستان متوقف خواهد شد و پرسنل دولت آمریکا به
 13نفر و وابستگان آنها به  25نفر تقلیل خواهند یافت .در صورت توقف برنامه تسلیحات هستهای دولت
پاـکستان ٬زمینه برای از سر گرفته شدن کمکهای آمریکا در پاـکستان فراهم و تعداد پرسنل آمریکایی و
وابستگان آنها افزایش خواهد یافت.
لیکن این مسئله در سالهای 80ـ 1979تحقق نخواهد یافت.
)ب( در واقع  176آمریکایی ثبت نام کردهاند.
پایان بخش محرمانه
آغاز بخش طبقهبندی نشده
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بخش دوم :آمریکاییان غیردولتی مقیم خارج
6
الف :بازرگانان
4
ب  :کارمندان
5
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د  :میسیونر
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ه  :وابستگان باال
0
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ز  :دیگران
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ط  75 :تن از آنها همسران و فرزندان شهروندان پاـکستانی هستند.
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سند شماره )(41

خیلی محرمانه
تاریخ 21 :تیر 1358ـ  12ژوئیه 79
به :وزارت امور خارجه در واشنگتن دی ـ سی
از :سفارت آمریکا در اسالمآباد
موضوع :دانشجویان در مرکز نشریه ”مسلمان“ به تظاهرات میپردازند
1ـ )طبقهبندی نشده( روزنامه جدید و دارای صراحت لهجه انگلیسی زبان ”مسلمان“ در صفحه اول
خود گزارش داد که قربانی حمله فعاالن دانشجویی مرتبط با جمعیت طالب محافظهـکار اسالمی شده
است .طبق اظهارات مقاله 100 ٬دانشجوی دانشگاه قائد اعظم توسط یکی از اتوبوسهای مـتعلق بـه
دانشگاه در تاریخ  10ژوئیه )روز تعطیل که تنها معدودی از کارمندان کار میکردند( از راه رسیدند.
دانشجویان شعارهای اعتراضآمیزی را تکرار میکردند و به یکی از گزارشگران زن توهین کرده و پس از
آن به زور وارد طبقه اول مرکز این روزنامه شدند.
2ـ)طبقهبندی نشده( به نقل از مقاله ٬این گروه در دفاتر روزنامه ”مسلمان“ به مدت  30دقیقه ماندند و
سعی کردند وارد بخش سردبیری شوند .در تمام مدت یک جیپ حامل پلیس در محل متوقف بود لیکن
برای ممانعت از دانشجویان اقدامی به عمل نیاورد .این مقاله گزارش میدهد که دانشجویانی که به زور
وارد مقر روزنامه ”مسلمان“ شده بودند همان دانشجویانی هستند که در برابر سفارتهای آمریکا و هند
تظاهرات میکردند )مرجع الف(.
3ـ )محرمانه(اظهارنظر :صبح روز  12ژوئیه پیرامون این ”حمله“ توسط روزنامههای اردو و انگلیسی
زبان مطالبی منتشر نشد )در تاریخ  11ژوئیه نیز به علت روز  TGروزنامهای منتشر نشده بود( روزنامه
”پاـکستان تایمز“ تحت کنترل دولت پاـکستان نیز مطلبی پیرامون تظاهرات ضد آزمایشگاه فضایی در
سفارت آمریکا در دهم ژوئیه نوشته بود لیکن به ادامه تظاهرات اشارهای نکرده بود.
ـ این حمله در روزی صورت گرفت که رهبران شیعه آن را به خاطر ”بدرفتاری“ علیه خود از طرف
اـکثریت سنی )مرجع ب( ”روز اعتراض“ نامیده بودند .به نظر ما تصادفی نیست که جمعیت طالب دارای
ـگرایشات شدید سنی در این روز متعلق به شیعیانبه یک روزنامه تحت کنترل آنها حمله کنند .نکته جالب
این است که روزنامه ”مسلمان“ نتوانسته بود در گزارش خود این دو موضوع را به یکدیگر ربط دهد ٬و
ـکینگ
شاید علت آن نیز این بوده است که در تحریک فرقهای ٬نفعی عایدش نمیشده است.
سند شماره )(42

خیلی محرمانه
تاریخ 24 :تیر 1358ـ  15ژوئیه 79
به :وزارت امور خارجه در واشنگتن دی ـ سی
از :کنسولگری آمریکا در کراچی
موضوع :برنامههای اضطراری و تخلیه افراد :تعداد تقریبی تخلیهشوندگان
احتمالی و آمریکاییهای مقیم خارج) .ـگزارش وـ (77
بخش اول :تعداد تقریبی تخلیهشوندگان
10
1ـ پرسنل وزارت دفاع
9
2ـ وابستگان پرسنل وزارت دفاع
52
3ـ دیگر پرسنل دولت آمریکا
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4ـ وابستگان پرسنل دولت آمریکا
 5ـ آمریکاییان مقیم
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سند شماره )(43

خیلی محرمانه
تاریخ 24 :تیر 1358ـ  15ژوئیه 79
به :وزارت امور خارجه در واشنگتن .دی .سی
از :سفارت آمریکا در اسالمآباد
موضوع 25000 :نفر دیگر به پناهندگان افغانی افزوده میگردد
1ـ )طبقهبندی نشده( دولت پاـکستان در مورد تعداد پناهندگان افغانی موجود در پاـکستان ارقـام
جدیدی را منتشر کرده است تعداد پناهندگان در حال حاضر  125000نفر و رو به افزایش است .در رابطه
با استانها این رقم به صورت زیر سرشکن میگردد :بلوچستان  39616نفر ٬ایالت شمال غربی مرزی .85
 68نفر .افزایش تعداد آنها نشانگر این واقعیت است که هجوم پناهندگان به نسبت  5000نفر و بیشتر در
هفتههای ماه مه  1979هنوز هم ادامه دارد.
2ـ )خیلی محرمانه( رابط مطلع بلوچ در کنسولگری کراچی به معاون مقام ریاست و مشاور سیاسی در
ـکراچی در  14ژوئیه گفت که دولت پاـکستان در نظر دارد حدود  25000نفر از پناهندگان افغانی در
بلوچستان را از این ایالت به طور کامل خارج سازد .وی گفت پناهندگان در اردوگاهی در غرب پنجاب
اسکان خواهند یافت ٬که برای ما خبری جدید است لیکن به بررسی بیشتر آن خواهیم پرداخت.
ـکینگ
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سند شماره )(44

خیلی محرمانه
تاریخ 26 :تیر 1358ـ  17ژوئیه 79
به :سفارت آمریکا در دهلینوـ فوری
از :سفارت آمریکا در دهلینوـ فوری
موضوع :عکسالعمل پاـکستان نسبت به سقوط دولت موراجی دسای
1ـ عکسالعمل پاـکستان نسبت به رخدادهای دهلینو به انتظارتوأم با دقت شباهت دارد ٬که در آن در
مورد دگرگون شدن ناـگهانی وقایع و سرنگون شدن دولت غیرخصمانه دسای هیچ گونه نگرانی نشان داده
نمیشود ٬لیکن برای تصمیمگیرندگان سیاستهای آمریکا یک عالمت سؤال جدید پدید آورده است .هیچ
یک از سخنگویان دولت پاـکستان در این زمینه اظهارنظر نکرده و احتماًال نخواهد کرد.
2ـ پوشش مطبوعاتی در دهلی بسیار وسیع و واقعگرایانه است؛ ولی در آنها از هیچ یک از نامزدهاـ
جاـگجیوان رام یا چاران سینگ ـ به عنوان جانشین احتمالی دسای یاد نشده است تا به منافع پاـکستان یا
دوستی پاـکستان و هندلطمهای واردنشود .در مورد عناصر جاناتا چون جاناسانگ و غیره نیز مطلبی گفته
نشده است.
3ـ جنگ و نوای وقت  -دو نشریه اردوزبانی که همیشه بیش از مطبوعات انگلیسی زبان ٬نسبت به
وقایع هند حساسیت نشان میدهند  -در سرمقاالت خود علت حساسیت خود را این میدانند که اـکثر
افرادی که در سال  1947به پاـکستان آمده بودند به زبان اردو صحبت میکنند .جنگ در کتاب نیز جنگ
است معتقد است که با وجود ”لکهدار شدن حیثیت“ دولت دسای به خاطر شورش هندوها و مسلمانان٬
دوران حکومت دسای در دهلی دوران افزایش همکاریهای دوجانبه بین هند و پاـکستان بوده است .جنگ
در ادامه مینویسد نخستوزیر بعدی هند نیز باید ”سیاستهای دسای را در قبال پاـکستان ادامه دهد“ ٬و در
این رابطه کلمه ”انشاءاهلل“ را که همراه این گونه بیانات میآید حذف کرده است.
4ـ نوای وقت نیز از دوران حکومت دسای به خوبی یاد کرده و اظهار امیدواری میکند که جانشین
دسای نیز سیاستهای وی را دنبال کند .احتماًال با اشاره به اتحاد ملی پاـکستان که معادل سیاسی جاناتا در
هند است ٬نوای وقت مینویسد سقوط دولت دسای نشان میدهد که ”اتحاد استوار بر اقتضای سیاسی
هومل
همیشه کوتاه عمر است و سرانجام شکست میخورد“.
سند شماره )(45

سری
تاریخ 28 :تیر 1358ـ  19ژوئیه 79
به :وزارت امور خارجه در واشنگتن دی .سی .با اولویت
از :سفارت آمریکا در اسالمآباد
)سری( تالش و تبلیغات روابط عمومی پاـکستان در مورد مسئله تسلیحات هستهای
موضوعّ :
1ـ )تمام متن سری است(
2ـ شواهد موجود در نقاط بسیار پراـکنده )مراجع الف و ب(تکذیب اتهامات در مورد برنامه تسلیحات
هستهای و تالش برای ”راست و ریست کردن امور“ ٬اولین تجلیات تصمیمگیری دولت پاـکستان است که
در کنفرانس یک هفتهای رؤسای نمایندگیهای پاـکستان به ریاست رئیس جمهور ضیاءالحق در اسالمآباد
در اوایل ماه ژوئیه اتخاذ شده بود )مرجع ج( سروصدا و جنجالها تا مدتها به طول خواهد انجامید.
3ـ گزارش حساس سیا در مورد کنفرانس رؤسای نمایندگی حاـکی است که تصمیم اتخاذ شده صریحاً
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توسط سخنگوی دولت اعالم خواهدگردید و با وجوداینکه بسیاری از رؤسای نمایندگیها دراختفا از خط
واقعی دولت پاـکستان اظهار تردید میکردند ٬معدودی نیز نگران برنامههای هستهای پاـکستان بودهاند.
هومل

سند شماره )(46

خیلی محرمانه
تاریخ 28 :تیر 1358ـ  19ژوئیه 79
به :وزارت امور خارجه در واشنگتن دی .سی.
از :سفارت آمریکا در اسالمآباد
موضوع) :خیلی محرمانه( ضیاءالحق ٬انتخابات و اوضاع هند
1ـ )طبقهبندی نشده( تمام روزنامههای انگلیسیزبان صبح امروز مقاالتی در مورد مکالمه کوتاه
تلفنی رئیس جمهور ضیاءالحق در مصاحبه اخیر خود با خبرنگار نیوزویک تونی کلیفتون نوشتهاند.
مسائل مطروحه در این مصاحبه عبارتند از انتخابات ملی و هیئتهای محلی همسر و دختر بوتو ٬حزب
خلق پاـکستان ٬و آینده شخصی ژنرال.
2ـ )طبقهبندی نشده( ضیاء در پاسخهای خود:
ـ تصمیم گرفته است در سال جاری انتخابات عمومی را برگزار نماید ٬حتی اـگر به قیمت به تعویق
افتادن انتخابات محلی و شهرداری تمام بشود )مرجع الف(.
ـ وی اعتراف کرد که البته شرایطی چون بینظمی داخلی و یا خطرات خارجی میتواند بر روی برنامه
انتخابات تأثیر بگذارد ٬لیکن وی گفت که در حال حاضر وی رویداد چنین شرایطی را پیشبینی نمیکند.
ـ وی بار دیگروفاداری و ایمان خود را نسبت به سیستم انتخابات هیئتهای محلی ابراز داشت و گفت به
این ترتیب دموکراسی در اعماق جامعه عمل خواهد کرد ٬لیکن از مخالفت اـکثریت سیاستمداران ملت یاد
ـکرد و گفت به نظر او آنها میخواهند ابتدا در سطوح ملی انتخاب شوند تا بتوانند بر نتیجه انتخابات
هیئتهای محلی تأثیر بگذارند.
ـ وی گفت حزب خلق پاـکستان با آزادی تمام خواهدتوانست در انتخابات شرکت نماید و ادعا کرد که
تفوق و برتری قانون را در کشور پیاده کرده است و درادامه گفت اـگر کسی او را خیانتکار یا غاصب میداند
میتواند آزادانه وی را محاـکمه و حتی اعدام نماید.
ـ وی گفت آزاد شدن نصرت ٬همسر بوتو و بینظیر ٬دختر بوتو به معنی ”تبرئه شدن“ آنها نیست .وی
علیه بینظیر اتهاماتی را مطرح نکرد ٬ولی گفت نصرت به علت عدم استفاده صحیح از قدرت در اقدامات
نادرستی شرکت داشته است.
ـپیشبینی کرد که پس از انتخابات بازنشسته خواهد شد .لیکن گفت که قانوناًمیتواند به عنوان رئیس
ستاد ارتش تا پایان مارس  1980به کار خود ادامه دهد .لیکن به نظر وی بهتر است که دولت منتخب٬
رئیس ستاد ارتش خود را نیز منصوب نماید.
3ـ )خیلی محرمانه(اظهارنظر :ما تاـکنون متن کامل گزارش نیوزویک راندیدهایم ولی چون مطبوعات
رسمی آن را جهت رؤیت پاـکستانیها منتشر کردهاند ٬برای شما نیز آن را ارسال میداریم .حرفهای ضیاء
همان حرفهای گذشته است ٬بنابراین اظهارنظرها نوعی اطمینان به عموم است و تنها مورد استثناء تزلزل
وی در مورد انتخاب هیئتهای محلی است.

پاـکستان )427  (2

4ـ )خیلی محرمانه( طبق شواهداخیر رئیس جمهور در نظردارد به بهترین وجه موضع بسیار حساس
پیشین خود را در مورد انتخاب هیئتهای محلی اتخاذ نماید .گفته شده است که وی احتماًال حاضر است در
ازای نرمتر شدن فشارهای سیاستمداران در مورد مسأله بودجه از برگزاری انتخابات محلی دست بردارد
)مرجع ب( که این حالت دائماً تخفیف مییابد .این معامله چه صورت بگیرد و چه نگیرد ٬سیاستمداران
تمایل وی را در دست کشیدن از انتخابات محلی به خاطر همان دالیلی که ضیاء اشاره میکند مورد
بهرهبرداری قرار خواهند داد) .مرجع ج(
5ـ )خیلی محرمانه( آنچه باید مورد ارزیابی قرار گیرد تأثیر وقایع هند بر صحنه سیاسی اینجاست.
همه هشیار و مراقب هستند ٬همه از سقوط موراجی دسای غمگین شدهاند ٬که توأم با نگرانی در مورد
تأثیرات سقوط وی و رضایت از این امر است که هند نیز باالخره مشکالتی دارد .اـگر همان گونه که از
مقامات مطبوعاتی اینجا برمیآید ٬رئیس جمهور هند نشان دهد که هیچ رهبر دیگری نمیتواند قبل از
تصمیمگیری پیرامون انتخابات میان دورهای رأی اـکثریت را به دست آورد ٬تأثیر آن بر انتخابات اینجا نیز
مهم خواهد بود .اـکثر رابطهای ما معتقدند که تصمیم هندجهت رفتن به پای صندوقهای رأی در  8هفته آتی٬
سبب خواهد شد که رئیس جمهور ضیاءالحق یا همکاران و حامیان سیاسی وی بدون در نظر گرفتن نتایج
انتخابات در هند ٬نتوانند به سهولت انتخابات ملی پاـکستان را با تأخیر روبهرو سازند.
سند شماره )(47

خیلی محرمانه
تاریخ 1 :مرداد 1358ـ  23ژوئیه 79
به :وزارت امور خارجه در واشنگتن دی ـ سی
از :سفارت آمریکا در اسالمآباد
موضوع :برنامههای اضطراری و تخلیه افراد :تعداد تقریبی تخلیهشوندگان احتمالی و شهروندان
آمریکایی بخش خصوصی مقیم خارج )سال مالی ـ (1358
بخش اول :تعداد تقریبی تخلیهشوندگان احتمالی
25
1ـ پرسنل وزارت دفاع
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بخش دوم :آمریکاییان بخش خصوصی مقیم خارج
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 339هومل
ح ـ جمع
سند شماره )(48

خیلی محرمانه
تاریخ 2 :مرداد 1358ـ  24ژوئیه 79
به :وزارت امور خارجه در واشنگتن دی .سی.
از :سفارت آمریکا در اسالمآباد
موضوع) :خیلی محرمانه( سفر شاهی به کابل احتماًال قبل از سپتامبر صورت نخواهد گرفت
1ـ )خیلی محرمانه( تمام متن ٬اطالعات کشور بیگانه ٬حفاظت شود.
2ـ در مالقات  23ژوئیه و گفتگو پیرامون اوضاع افغانستان ٬وزیر خارجه شهنواز متن گفتگوی خود را
با معاون وزیر خارجه افغانستان ٬دوست ٬که قبًال توسط مدیرکل وزارت امور خارجه امیر عثمان در اختیار
ما گذاشته شده بود ٬تأیید نمود .وی گفت علت آنکه آنها نتوانستهاند بیانیههای خود را منتشر سازند عدم
توافق آنها پیرامون نحوه بیان عبور  140هزار افغانی است که بنا به ادعای وی از آوریل  1978از مرز
ـگذشته و وارد پاـکستان شدهاند .دوست اصرار داشت که برای تشریح آنها از کلمه ”فراریان“ استفاده شود.
پاـکستان نیز نمیتوانست این کلمه را بپذیرد و در نتیجه دوست تمام فرمولبندیهای پیشنهادی را رد کرد.
وزیر خارجه به دوست گفته بود مهم نیست که شما آنها را چه مینامید ٬آنها از افغانستان گریختهاند٬
تعدادشان بسیار است و باری بر دوش پاـکستان هستند.
3ـ وزیر خارجه گفت سفر آقاشاهی به افغانستان قبل از ماه رمضان صورت نـخواهـد گـرفت و
خاطرنشان ساخت که آقاشاهی از اول سپتامبر درگیر اجالس جنبش غیرمتعهدها خواهد بود .به همین
دلیل آقاشاهی وقت نخواهد داشت که به کابل سفر کند و سفر وی تا اواسط یا اواخر سپتامبر به تعویق
خواهد افتاد.
سند شماره )(49

خیلی محرمانه
تاریخ 2 :مرداد 1358ـ  24ژوئیه 79
به :وزارت امور خارجه در واشنگتن دی .سی.
از :سفارت آمریکا در اسالمآباد
موضوع :رئیس جمهور ضیاءالحق در اجالس جنبش غیرمتعهدها در هاواناشرکت خواهد جست
1ـ )خیلی محرمانه( تمام متن ٬اطالعات کشور بیگانه ٬حفاظت شود.
2ـ در مالقات خود با وزیر خارجه شهنواز در تاریخ یکم مرداد  1358پیرامون مسائل دیگر  IBNـ #
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 59086و از جمله اجالس آتی غیرمتعهدها در هاوانا گفتگو کردیم.
 $ 3ـ95 # 34 ٬3 ٬34
3ـوزیر خارجه یمن گفت پاـکستان همان گروهی را که به کلمبوفرستاده بود٬یعنی سفیر آخوند ٬نایک٬
و ثاقب را در سطح رسمی در اواخر اوت و مشاور خارجی آقاشاهی را در حدود یکم سپتامبر برای
اجتماع وزیران خارجه ٬به هاوانا گسیل خواهد داشت .وی پس از آن گفت رئیس جمهور ضیاءالحق از
چهارم تا هفتم سپتامبر در این کنفرانس شرکت خواهد کرد.
4ـ در رابطه بااین سؤال من ٬که آیا درمورد حضور ضیاءتصمیم قطعی گرفته شده یا نه ٬وزیر خارجه با
ـکمال سادگی لبخندی زده و گفت اـکنون که ما به عضویت کامل جنبش عدم تعهد درآمدهایم او ”حتمًا“ باید
در آن شرکت نماید .وی گفت به زودی یکی از وزیران کوبایی همراه با دعوتنامه رسمی وارد این کشور
خواهد گردید.
 5ـ اظهارنظر :طبق اطالع وزارتخانه ٬همسر و دو دختر ضیاء به علت معالجات پزشکی مورد نیاز
دختر جوانتر در واشنگتن به سر میبرند .آنها در اواسط ژوئیه برای صرف مدت  45روز یعنی تا اول
سپتامبر وارد واشنگتن شدند .گفته میشود که ممکن است ضیاء بخواهد آنها را در آمریکا مالقات نماید.
به نظر من به احتمال قوی ضیاء در مسیر سفر خود به هاوانا یا جهت دیدار با خانوادهاش )و احتماًال
مقامات آمریکایی( یا برای آنکه آنان را به همراه خود به هاوانا ببرد به واشنگتن وارد خواهد شد.
سند شماره )(50

خیلی محرمانه
تاریخ 3 :مرداد 1358ـ  25ژوئیه 79
به :وزارت امور خارجه در واشنگتن دی .سی.
از :سفارت آمریکا در اسالمآباد
موضوع :خورشید احمد بودجه سالهای مالی  1979/80را مورد بررسی قرار میدهد
1ـ در تاریخ یکم مردادماه ٬پروفسور خورشید احمد سرپرست و معاون اسبق ریاست کـمیسیون
برنامهریزی و سرپرست کنونی مؤسسه جدیدانستیتوی مطالعات خطمشیها ٬تحلیل و توصیههای خود
را در مورد بودجه سالهای  1979/80علنًا اعالم کرد .گزارش پروفسور خورشید نشانگر افکار وی به
عنوان یک اقتصاددان و نظریات بنیادگرایانه اسالمی او میباشد.
با حمایت از ایجاد یک استراتژی جدید اقتصادی برای پاـکستان که بر رشد و تساوی حاصل از توزیع
دوباره ثروت ٬رجعت به سبک زندگی توأم با صرفهجویی بیشتر ٬و تأـکید بر رفاه اجتماعی و تأمـین
نیازهای اساسی انسانی استوار باشد ٬وی انتقادهای قابل درکتر و نظریات مفهومتری را در رابطه با این
بودجه مطرح میسازد .وی این بودجه را در رابطه با مخارج عادی سنگین اعالم کرد و گفت که بودجه
ـکنونی ادامه سیاستهای رژیم گذشته در مخارج عمرانی و سیاست مالیاتی ووارداتی کهنه بوده و نمیتواند
مصرف کاالهای تجمالتی را کاهش داده و بیشترین فشار را بر کسانی وارد میآورد که قادر به پرداخت
هزینهها نیستند .در رابطه با اصول اسالمی ٬گزارش بودجه مـزبور را ”نـقطه اوج اعـالمیه دوازدهـم
ربیعاالول“ میخواند )اعالم نظام اسالمی در پاـکستان( که بخصوص در رابطه با زکات و عشر که بنا به
اعتقاد خورشید در نظام مالی یک دولت دارای گرایشات اسالمی و سیستم بانکی بدون بهره که در بودجه
ـکنونی عنوان نشده باید جای داشته باشد .توصیههای مطروحه در گزارش به مخارج ناشی از این بودجه
توجه داشته ٬و نشانگر خواست خورشید در کاهش یافتن قسمتهای به هدر رفته بودجه و عدم توزیع
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صحیح مصارف میباشد .او میل دارد که میزان کاهش برابر با  6میلیارد روپیه شود و با استفاده از بخشهای
خصوصی شکاف مالی  11/1میلیارد روپیهای به  2/5ـ  2میلیارد روپیه کاهش پیدا کند.
2ـ خورشید احمد توصیه میکند که مخارج غیر عمرانی )مخارج عادی( از  29/1میلیارد روپیه به
 27/1میلیارد روپیه کاهش پیدا کند ٬لیکن با وجود اینکه به اهمیت دفاع واقف است ٬توصیه میکند که
مخارج دفاعی حدود  40درصد مخارج عادی را تشکیل داده و حدود  2درصد ) 23/5میلیون روپیه(
ـکاهش پیدا کند تا نشان دهد که ارتش نیز مایل است که مخارج به طور کلی کمتر شود .وی مایل است که
تمام موارد دیگر نیز  10درصد کاهش یابند تا  275میلیون روپیه صرفهجویی شود .وی  726میلیون
روپیه نیز در سوبسیدها و منجمله سوبسید گندم و حذف سوبسید کشاورزی در مورد مزارع کمتر از 25
هکتار ٬کاهش توصیه کرده است .وی در رابطه با سوبسیدها میگوید :در پاـکستان از نظر اقتصادی و
اجتماعی سوبسیدها قابل توجیه نیستند .با این وصف وی از جرح و تعدیل سوبسید کود شیمیایی در
بودجه عمرانی مانند سوبسیدهای مخارج عادی حمایت میکند که تا  97میلیارد روپیه کاهش پیدا کند
)معذالک گذشته از شایستگی نظام قیمتگذاری دوگانه ٬مشکالت مربوط به مدیریت تفویض سوبسید
ـکشاورزی به کشاورزان کوچکتر بسیار زیاد بوده و احتماًال عمل نخواهد شد( .عالوه بر این وی یادآور
میشود که مدیریت مدنی به عنوان درصدی از هزینههای تولید ناخالص ملی دو برابرمدیریت مدنی هند و
چند برابر مدیریت کشورهای رو به رشد است.
3ـ وی توصیه میکند که سطح مخارج عمرانی معادل  19میلیارد روپیه سال گذشته شود ٬یعنی ترکیبی
از (1 :کاهش یکسان  5درصدی یا  1/1میلیارد روپیهای (2 ٬کاهش  2میلیارد دالری چند پروژه از قبیل
ذوب آهن و کارخانه سیمان و کود شیمیایی و پروژههای دیگری که همچون مجتمع ورزشی اسالمآباد و
چند ساختمان دیگر ضرورت چندانی ندارند و  (3کاهش سوبسید کود شیمیایی که در باال گفته شد .در
ـکنفرانس مطبوعاتی  22ژوئیه٬پروفسور خورشیداحمد گفت با بهبودمدیریت پروژهها و بدون ضربه زدن
به پیشرفت پروژهها میتوان کاهشهای پیشنهادی وی را عملی کرد .وی گفت که در زمان ریـاست
ـکمیسیون برنامهریزی ٬شاهد آن گونه مصارف وفسادهایی بوده است که باالخره دریافته است که با کنترل
دقیق پروژهها از به هدر رفتن پولهای زیادی میتوان جلوگیری به عمل آورد.
4ـ پروفسور خورشید تأثیر کلی تورم ناشی از نظام مالیاتی بودجه کنونی را حدود 30ـ 25درصد
برآورد کرده و میگوید” :در انتخاب این مفادی که مالیات در مورد آنها وضع شده ٬طراحان بودجه بر
ـکاالها و خدماتی انگشت گذاشتهاند که بر افراد عامی تأثیر میبخشد “.وی سیاست دولت را در مورد
واردات )اسالمآباد  (7510محکوم کرده و میگوید که این سیاست نمیتواند مصرف کاالهای تجملی را
محدود نماید و عالوه بر این اعالم میدارد که بودجه جدید وابستگی پاـکستان را به کمکهای خارجی
افزایش میدهد ٬در حالی که این کشورها روزبهروز از تمایلشان به افزایش کمکها به پاـکستان کاسته
میگردد .او هیچ گونه توصیه کمی را در رابطه با کاهش مربوط به مشکالت منابع مطرح نمیسازد ولیکن
میگوید که باید به بخش خصوصی اجازه داده شود تا ازپاـکستانیهای مقیم خارج پولهای بیشتری را جذب
نموده و تحرک بخشند .اـگر وجود مالیاتهای جدید ضرورت یابد ٬سیاست کلی مالیاتی باید اصالح گردد تا
ارزیابیها دقیقتر و مالیاتها مترقیتر گردد .ولی گزارش وی اصًال به مطرح کردن مـالیات بـر درآمـد
ـکشاورزی که میتواند تا حدودی شکاف موجود یعنی کمبود منابع را پر سازد نمیپردازد.
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5ـ اظهارنظر :گزارش وی همان چیزهایی را مطرح میکند که جامعه بینالمللی از مدتها قبل در مورد
مخارج و هزینههای سنگین دولتی ٬سوبسیدهای بسیار و وابستگی بیش از حد به منابع خارجی به دولت
پاـکستان گوشزد میکرده است .توصیههای مطروحه در گزارش در مورد مخارج به پروژههای خاصی
میپردازد که عملی نیستند .در رابطه با منابع ٬او به جزئیات نمیپردازد .خورشید نیز مانند بسیاری از
منتقدین بودجه خواستار بودجه فاقد افزایش مالیات )بخصوص افزایش بودجهای که بر فقرا و تهیدستان
یعنی تقریباً همه افراد کشور فشار وارد میآورد( میباشد ٬لیکن پیشنهادات وی کـه بـر تـرغیب بـر
سرمایهـگذاریهااستوار است برای رسیدن به این هدف آنقدر قانعکننده نیست ٬که بتواند منابع موجود بخش
خصوصی را با عدم اطمینان موجود در زمینههای سیاسی و اقتصادی تحرک بخشد.
6ـ نسخههایی از خالصه گزارش  35صفحهای خورشید به بخشهای خاور نزدیک /دفتر روابط
عمومی ٬روابط بینالمللی  EB/ OMA/ RECو و خزانهداری) OASIA ٬مک فادن( ارسال میگردد.
سند شماره )(51

خیلی محرمانه
تاریخ 3 :مرداد 1358ـ  25ژوئیه 79
به :وزارت امور خارجه در واشنگتن دی .سی.
از :سفارت آمریکا در اسالمآباد
موضوع :ادامه مقاومت اقلیت شیعه در برابر اسالمی شدن به سبک مذهب تسنن
1ـ مطبوعات اردوزبان پاـکستانی دوم مرداد گزارش میدهند که مالیاتهای اجتماعی ”زکـات“ و
”عشر“ که پیروان مذهب تسنن به جمعآوری آن معتقد هستند )تلگرام مرجع الف( به علت مقاومت جامعه
اقلیت شیعه در آینده نزدیک جمعآوری نخواهد شد.
2ـ اظهارنظر :این گزارش نشان میدهد که برنامه مقاومت شیعیان )حداقل به طور موقت( در برابر
اسالمی شدن کشور براساس مذهب تسنن تا حدودی موفقیتآمیز بوده است.
3ـ بنا به گفته منابع شیعه برنامه زکات و عشر به وسیله شورای ایدئولوژی اسالمی دولت پاـکستان بار
دیگر مورد بررسی قرار گرفته و پیشنهادات آن برای بررسی مجدد به کابینه ارجاع خواهد شد .این روند
ممکن است تغییر عمدهای پیدا نکند ٬ولی یک وسیله بازدارنده مؤثر است تا موقع برگزاری انتخابات .با
ـکاملتر شدن روند سیاسی ٬شیعیان گویا احساس میکنند که پیشنهاد سنیها یک مسئله حساس سیاسی را
به وجود خواهد آورد که مجلس آن را جدی نخواهد گرفت .ولی موفقیتآمیز بودن نهایی این تاـکتیک
شیعیان بعدًا معلوم خواهد شد؛ ولی در حال حاضر از نظر تعویق زمانی موفقیت الزم را به دست آورده
است) .پایان اظهارنظر(
سند شماره )(52

خیلی محرمانه
تاریخ 7 :مرداد 1358ـ  29ژوئیه 79
به :وزارت امور خارجه در واشنگتن دی .سی.
از :سفارت آمریکا در اسالمآباد
موضوع :سفر وزیر کوبایی
1ـ)طبقهبندی نشده( آنتونیواسکیوال ٬وزیر صنایع شیمیایی و فرستاده ویژه کاسترو در تاریخ 5مرداد
وارد پاـکستان شد .اسکیوال در همان روز با مشاور وزارت خارجه آقاشاهی مالقات و عصر همان روز
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رهسپار اسالمآباد شد.
2ـ )طبقهبندی نشده( آقاشاهی پس از مالقات با اسکیوال به مطبوعات گفت که گفتگوهای آنها بر
برنامه کار اجالس هاوانا و روابط دوجانبه کوبا و پاـکستان متمرکزبود.تنها موضوع خاص مورد تبادل نظر
این بود که وزیر کوبایی خواستار کسب پذیرش برای سفیر کوبا در پکن شده بود تا وی بتواند هم زمان
سفیر کوبا در پاـکستان نیز باشد.
3ـ )طبقهبندی نشده( آقاشاهی به مطبوعات گفت وی در آخرین هفته ماه اوت رهسپار هاوانا خواهد
شد.
4ـ )طبقهبندی نشده( اسکیوال در تاریخ  6مرداد ماه در راولپندی با رئیس جمهور ضیاءالحق شام
صرف کرد و بنا به گزارشها به ضیاء اطمینان داد که کوبا از عضویت پاـکستان در جنبش غیرمتعهدها
حمایت خواهد کرد .وی نامه کاسترو را که در مورد محتویات آن اطالعی در دست نیست ٬ولی گویا همین
پیمان را با پاـکستان بسته است ٬به ضیاء تقدیم کرد.
5ـ )محرمانه( اظهارنظر :پاـکستان شدیداً تصمیم گرفته است که به عضویت کامل نبش غیرمتعهدها
درآید و ورود قبل از موعد آقاشاهی به هاوانا نیز نشانگر آن است که این کشور مصمم است مقدمات
احتمالی ورود به این گروه را فراهم آورد.
6ـ )محرمانه( سفر هیئت نمایندگی کوبایی بنا به گفته یکی از مقامات وزارت خارجه به طور ناـگهانی
صورت گرفت واین مقام درتاریخ 5مرداد به مقام سفارت گفت که تنهاچند ساعت قبل ازوروداسکیوال و
چهار کوبایی دیگر مقدمات مربوط پروتکل فراهم آمده بود) .پایان اظهارنظر(
سند شماره )(53

خیلی محرمانه
تاریخ 7 :مرداد 1358ـ  29ژوئیه 79
به :وزارت امور خارجه در واشنگتن دی .سی.
از :سفارت آمریکا در اسالمآباد
موضوع :ضیاء بودجه را کمی تغییر میدهد.
1ـ رئیس جمهور ضیاءالحق در سخنرانی وعظـگونه خود پیرامون بودجه مورد انتقاد در  5مرداد ٬به
دفاع از بودجه وزیر دارایی خودپرداخت و از ملت خواست که به پاـکستان کمک کنند تا بتواند مدیریت بد
اقتصادی رژیم گذشته را جبران نماید و بدون پرداختن به جزئیات در میزان مالیاتها و مخارج کاهشی پدید
آورد )البته در یک مورد در مخارج افزایشی ایجاد کرد( .وی گفت باید از حاـکمیت پاـکستان و ظاهرًا
عملیات اتمی آن )مرجع ب( با کاهش وابستگی آن به کمکهای خارجی حراست شود .رئیس جمهور ضیاء
افزایش قیمت نفت و گاز طبیعی مصرفی منازل را لغو کرد و مالیات شیرخشک وارداتی را باال برد .وی
همچنین در میزان مالیات بر ثروت ٬کاهشی پدید آورد وشهروندان اصلی را ازپرداخت مالیات معاف نمود
و به حقوق کارمندان دولتی که ماهانه  1500روپیه یا کمتر دارند  40روپیه مزایای زندگی اضافه کرد .طبق
شواهد مقدماتی ٬تأثیر خالص این اقدامات ٬بخصوص افزایش دستمزدها ٬سبب افزایش کمی در کسری
بودجه خواهد شد.
2ـ بدون پرداختن به جزئیات ٬وی اعالم کرد که در مخارج غیرعمرانی )عادی( حدود  500میلیون
روپیه )یا  2درصد( کاهش ٬و در بودجه عمرانی نیز  800میلیون دالر )یا  3/5درصد( کاهش پدید آورده
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است .دکتراچ.ام .قاضی ٬عضو کمیته بررسی بودجه به ما گفته است که کاهش پدید آمده در مخارج عادی
نزدیک به  650میلیون روپیه نسبت به کاهش بودجه پیشنهادی توسط کمیته بوده است ٬که بودجه دفاعی
را نیز در بر میگیرد .کاهشهای اعالم شده در مخارج عمرانی پیشنهاد  2میلیاردروپیهای کمیته را که سبب
ـکاهش هزینههای دولتی و بعضی پروژهها به استثنای هزینههای مربوط به ذوبآهن کراچی ٬بندر قاسم٬
ـکارخانههای تهیه کود شیمیایی و یا کاهش سوبسید کود شیمیایی میشد ٬در بر نمیگیرد .هنوز از نحوه
توزیع این کاهشها اطالعی نداریم ٬ولی فکر نمیکنیمکه این کاهش بر پروژههای مذکور تأثیری بگذارد.
3ـ ضیاء گفت به منظور کاهش هزینههای دولتی ٬پاـکستان تالش خواهد کرد تعداد سفارتخانههای
خود در خارج از کشور را کاهش دهد )مرجع ب( .وی عالوه بر این ممنوعیت استخدام دولتی ٬منع وارد
ـکردن ماشینآالت رسمی دولتی بالغ بر  1600سی سی را اعالم کرد و از تمام آژانسهای دولتی خواست که
در انجام وظایف خود کمال سادگی را رعایت نمایند.
4ـ جزئیات مربوط به این کاهش بودجه هنوزافشا نشده است ولی به محض دسترسی این اطالعات را
برای شما ارسال خواهیم داشت.
سند شماره )(54

خیلی محرمانه
تاریخ 9 :مرداد 1358ـ  31ژوئیه 79
به :وزارت امور خارجه در واشنگتن دی .سی.
از :سفارت آمریکا در اسالمآباد
موضوع :بودجه مخارج ٬بودجه مربوط به سوبسید ٬دفاع و قروض بخش عمدهای را در بر میگیرند
1ـ خالصه :علیرغم اقدامات جدید و افزایش مالیاتها به منظور افزایش عوارض مالیاتی از  13درصد
به کمتر از  14درصد تولید ناخالص ملی ٬کسری بودجه پاـکستان باز هم دو برابر کسری بودجه سال قبل
خواهد بود؛ چون در مخارج عادی و عمرانی افزایش چشمگیری ایجاد شده است .رقم  13درصدی ما
بیشتر از رقم  12درصدی مورد استفاده توسط غالم ایشاو در سخنرانی بودجهای خود میباشد ٬چون او از
رقم تجدیدنظر شده در بودجه  1978/79استفاده کرده ٬ولی ما برآورد بودجه اصلی را به کار گرفتهایم.
رقم مورد استفاده ما در رابطه با تولید ناخالص ملی در سالهای  1979/80با در نظر گرفتن نرخ تولید
ناخالص ملی حدود  14درصد رشد را نشان میدهد .بخش اعظم افزایش بودجه عمرانی به سوبسید کود
شیمیایی ٬هزینههای مربوط به مؤسسات دولتی مانند کارخانه ذوبآهن کراچی و پروژههای آب و برق
اختصاص یافته است) .پایان خالصه(
2ـ تحرک و تجهیز منابع در رابطه با بودجه سال جـاری ٬ظـاهرًا عـظیمترین تـالش در تـاریخ
پاـکستاناست .در نتیجه مالیاتهای جدید و افزایش یافته ٬مالیاتهای بودجه طوری تعیین شده که  24درصد
افزایش یابد ٬که اـگر این رقم تحقق یابد قطعًا از نرخ جاری تولید ناخالص داخلی فراتر خواهدرفت .دیگر
درآمدها طوری برنامهریزی شده تا  11درصد کاهش یابد و علت آن نیز دریافت کمتر کمک خارجی
است تا بدین ترتیب جمع درآمدها تنها  9درصد بیش از بودجه اصلی سال گذشته باشد.
حجم عظیم مالیاتها بشدت تنفر پاـکستانیها را برانگیخته است ٬لیکن میبایست تالشی باشد ٬در جهت
ادامه حیات پاـکستان نسبت به استطاعت خود آن کشور که امری است که هـمیشه از طـرف جـامعه
ـکمکدهنده توصیه میشود .معالوصف و متأسفانه٬افزایش بودجه در بخش مخارج تأثیرات خیرخواهانه
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)ناپسند داخلی( را بیش از حد از میان برداشته است .در این بودجه مخارج  21درصد افزایش خواهد
داشت تا کسری بودجه در مقایسه با کسری بودجه اولیه )ـکه به طرز کاذبی میزان کسری آن پایین بود(
سالهای  1978/79دو برابر شود .این پیام افزایشهای عمده را مشخص میکند و اساس آن نیز بودجهای
است که در  28ژوئن ارائه شده است .تغییرات پیشنهادی رئیس جمهور ضیاء در  27ژوئیه هنوز تحت
بررسی است ٬و بر نتیجه این پیام تأثیر چندانی نخواهد داشت.
3ـ رشد مخارج در بودجه عادی بیشتر از بودجه عمرانی است و علیرغم افزایش اخیر در نرخ گندم در
جیرهـگاهها ٬بخش اعظم افزایش کسری بودجه حاصل سوبسیدهای زیاده از حد است .قروض بیشتر در
زمینه خدمات مربوط به وامها ) 17درصد( ٬مخارج دفاعی ) 15درصد( و سوبسید ) 61درصد( حدود
چهار پنجم افزایش کلی غیرعمرانی را در بر میگیرد) .رقم مربوط به سوبسید دربرگیرنده سوبسید کود
شیمیایی که در بودجه عمرانی گنجانده شده ٬نمیباشد( در حالی که درصد افزایش بودجه دفاعی کمتر از
درصد افزایش کل بودجه بوده است .معذالک حدود  150میلیون روپیه یعنی بیشترین افزایش موجود در
بودجه را شامل میگردد .در رابطه با نیازهای نظامی ٬و آمادگی ارتش پاـکستان ٬رقم مذکور بدون شک
معتدل است .افزایش مخارج مربوط به نیروهای مسلح غیرنظامی و پناهندگان افغانی هزینههای امنیتی را
برابر با  220میلیون روپیه خواهد نمود.
4ـ در حالی که افزایش بودجه دفاعی و قروض بر استحکام بودجه تأثیرمیگذارد ٬رقم عظیم سوبسید
نشانگر بیماریهای اقتصاد پاـکستان است .حدود  65میلیون روپیه در رابطه با صدور منسوجات کنار
ـگذاشته شده تا رقابت در این زمینه افزایش یابد ٬در حالی که مقدار مشابهی نیز به منظور سوبسید صادرات
پنبه خام کنار گذاشته شده است 32 .میلیون روپیه برای جبران اقدام بانکهایی که با نرخ بهره کمتری به
تجارتپیشگان وام میدهند به عنوان انگیزه یا وسیله ترغیب کنار گذاشته شده است .سوبسید روغن
خوراـکی برای پایین نگهداشتن قیمت آن به  324میلیون روپیه بالغ شده است.
5ـ یک پنجم باقیمانده افزایش در مخارج عادییعنی  900میلیون روپیه در رابطه با مواردی از قبیل
انتقال هزینه دانشگاهها و دانشکدهها از ایاالت ) 224میلیون روپیه( به دولت مرکزی ٬افزایش کمک
دولت به شرکتهای ملی نفتی ) 95میلیون روپیه( ٬مخارج بخش لجستیکی ملّی که توزیعکننده واردات
ـگندم و کود )166میلیون روپیه( میباشد وانرژی اتمی )13میلیون روپیه( و زمینههای دیگر )400میلیون
روپیه( پدید آمده است.
6ـ مخارج عمرانی ٬برابر با  23میلیارد روپیه در رابطه با بودجه اولیه سالهای  21 ٬1978/79درصد
افزایش یافته است .حدود نیمی از  4میلیارد روپیه افزایش مربوط به افزایش سوبسید کود ) 73درصد(٬
مخارج قدیمی و جدید تأسیسات دولتی ) 30درصد( و پروژههای آب و برق ) 36درصد( میباشد.
مهمترین افزایش در بخش بودجه عمرانی در رابطه با سوبسید کود است که بالغ بر  700میلیون روپیه بوده
است .مخارج مربوط به کارخانه ذوبآهن کراچی حدود  250میلیون روپیه یا  8درصد و مخارج مربوط
به پروژههای دیگر مربوط به آن مانند بندر قاسم به سطح  290میلیون روپیه رسید که  30درصد افزایش
یافته است .دیگر مخارج عمده صنعتی در رابطه با مؤسسات گسترش گاز و نفت حدود  50درصد افزایش
و به  750میلیون روپیه بالغ گشته و ادامه اـکتشاف و گسترش منابع و شرکتهای راهسازی از  50میلیون
روپیه سال گذشته به  290میلیون روپیه بالغ شده ٬که علت آن نیز احتماًال نیاز به خرید اتوبوسهای جدید
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برای جایگزین شدن اتوبوسهای قدیمی بین شهرهای بزرگ پاـکستان بوده و حدود  100میلیون روپیه نیز
برای هریک از کارخانههای کود فوجی و مؤسسه اتومبیلسازی پاـکستان اختصاص یافته است .افزایش
پروژههای آب و برق  300میلیون روپیه در رابطه با برقرسانی به  2000دهکده و  123میلیون روپیه نیز
در رابطه با پروژههای کنترل پیشرفت نمک و بازسازی زمینها اختصاص یافته است.
سند شماره )(55

خیلی محرمانه
پاسخ به :مسعود اـکرم ٬مشاور اقتصادی
تاریخ 10 :مرداد 1358ـ  1اوت 79
به :داـگالس بی .آرچارد ٬مدیر
موضوع :تظاهرات اسالمی در دانشگاه پیشاور
تظاهرات سه روزه جمعیت طلبههای اسالمی  Jamiati Tolabaاز  30تیر  1358در محوطه دانشگاه
پیشاور به رهبری حزب شاخه استان مرزی شمال غربی برگزار گردید .اقدامات بسیاری انجام گرفت تا
نمایندگان تظاهرات ٬که از سرتاسر کشور از راه میرسیدند ٬در تظاهرات مزبور پذیرفته شوند .هریک از
ـکارکنان هوادار جمعیت طالب دانشگاه پیشاوراقداماتی در زمینه تهیه وسایل حمل و نقل و غذاخوری و
محل سکونت به عمل آوردهاند .مشکل بتوان تعداد شرکتکنندگان خارج از شهری را در تظاهرات برآورد
ـکرد .برآوردها از  500تا  1000نفر در نوسان است .نمایندگان مزبور یک هیئت نمایندگی بیست نفره از
عربستان سعودی را نیز در بر میگرفت .جمع حضار در بعضی از جلسات بالغ بر  3000نفر بود.
بنا به گفته شبیر احمد دانشجوی پزشکی دانشگاه پیشاور ٬و ارشاد الحق بازرگان ٬که هردو از هواداران
جماعت اسالمی بوده و در تظاهرات شرکت کردهاند ٬هدف از تظاهرات تزریق روحیه اسالمی در جوانان
پاـکستانی و آماده کردن نسل جوان برای اداره و بر عهده گرفتن یک جامعه اسالمی میباشد .به همین
منظور ٬علمای اسالمی آـگاه و رهبران جماعت اسالمی در جلسات مختلف به سخنرانی پـرداخـته و
جلساتی نیز برای قرائت و تفسیر قرآن ترتیب داده شده بود .نمایشگاهی نیز از تاریخ انقالب در ایران٬
پاـکستان و افغانستان برگزار شده بود.
در این تظاهرات پیام حسن نیت موالنا مودودی مؤسس جماعت اسالمی قرائت گردید که در آن
رستاخیز و برتری نهایی اسالم را پیشبینی کرده بود .تعدادی از رهبران برجسته جماعت اسالمی نیز در
تظاهرات سخنرانیهایی ایراد کردند .این رهبران عبارت بودند از پروفسور غفور ٬پروفسور خورشید ٬میان
طفیل محمد ٬قاضی حسین احمد و دیگران .از جمله رهبران برجسته دانشجویی میتوان لیاقت بلوچ٬
شبیر احمد ٬ارباب آفریدی ٬و ظفر جمال بلوچ را نام برد .عمًال تـمام رهـبران جـماعت اسـالمی در
سخنرانیهای خود به سه نکته اساسی پرداختند (1) :عظمت اسالم در حل مسائل امروز جهان بخصوص
پاـکستان (2) ٬وضع اقتصاد ملی نابسامان پاـکستان ٬و ) (3جهاد و رستاخیز اسالمی.
به طور مثال ٬پروفسور خورشید گفت که اسالم تنها دینی است که همه چیز را تحتالشعاع قرار داده و
به انسان درس انقالبی زیستن را میدهد .وی گفت هر پاـکستانی حدود ده هزار روپیه مقروض است .وی
سعی کرد مسئولیت تهیه بودجه جدید دولت فدرال را از دوش اتحاد ملی پاـکستان بردارد .سرپرست
جماعت اسالمی افغانستان ٬پروفسور برهانالدین ربانی و سرپرست حزب اسالمی افغانستان ٬گلبدین
حکمتیار نیز در این تظاهرات سخنرانی کردند .ربانی از انقالب اسالمی ایران تجلیل بسیار به عمل آورد.
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وی تالش پاـکستانیها را در وارد کردن نظام اسالمی در کشور مورد ستایش قرار داد .او بر اهمیت وقف
زندگی در راه دین و مذهب تأـکید کرد و گفت این تالشها همیشه مثمر ثمر واقع میگردد .ربانی به تشریح
بدرفتاریهایی که با علمای مذهبی و مؤمنین افغانی توسط دولت ترهـکی میشودپرداخت .حکمتیار سخنان
خود را به تشریح انقالب اسالمی در افغانستان محدود نمود ٬و گفت که مردم افغانستان فداـکـاریهای
بسیاری به خرج میدهند تا دین خود را در برابر کمونیسم حفظ کنند .وی تالش جمعیت طالب اسالمی را
در راه خدا و اسالم ستود.
ـگنجدوست کاردار ایران ٬نمایشگاه مربوط به مبارزات انقالب اسالمی در ایران ٬افغانستان و پاـکستان
را افتتاح کرد .وی انقالب اسالمی اخیر ایران را تشریح کرد و اسالم را تنها نظامی خواند که قادر است با
مشکالت امروز دست و پنجه نرم کند .وی گفت هیچ کس نمیتواند مانع از انقالب و رستاخیز اسالمی
بشود.
یکی از اعضای برجسته دانشگاه پیشاور در گفتگو با من در مورد تظاهرات با انزجار گفت که این
تظاهرات محوطه دانشگاه را کثیف کرده است .وی گفت تعداد کمی از دانشجویان محلی در این تظاهرات
شرکت کردهاند .وی گفت اـکثر حضار مرکب از افراد طبقه چهار )یعنی زارعین و دهقانها( و جوانـان
روستاهای مجاور بودهاند که به خاطر دریافت غذای مجانی در تظاهرات شرکت کرده بودند .وی گفت
طرز برخورد کلی دانشجویان جماعت اسالمی شبه نظامیاست .وی گفت این افراد در سیاستهای دانشگاه
پیشاور نقشی ندارند ٬چون دانشجویان حزب خلق پاـکستان و پشتو مهمترین و نیرومندترین گروههای
دانشجویی اینجا هستند.
سند شماره )(56

خیلی محرمانه
تاریخ 21 :مرداد 1358ـ  12اوت 79
به :وزارت امور خارجه در واشنگتن دی .سی .ـ با اولویت
از :سفارت آمریکا در اسالمآباد
موضوع) :طبقهبندی نشده( شایعه توافق با آمریکا جهت نجات بوتو و متوقف نمودن برنامه هستهای
1ـ )طبقهبندی نشده( تایمز پاـکستان روزنامه تحت کنترل دولت در تاریخ  20مرداد در سرمقاله خود
تحت عنوان ”قرارداد بینظیر با آمریکا“ گزارش کرده است که بینظیر بوتو ٬دختر نخستوزیر فقید ”با
آمریکا به توافق رسیده است که در ازای حمایت آن کشور )در دنباله مبارزات اعتدالی پدرش( مانع از
ادامه پیشرفت توانایی کشورش در زمینه تسلیحات هستهای گردد“.
2ـ )طبقهبندی نشده( در این سرمقاله آمده است” :استراتژی اتخاذ شده به وسیله دوشیزه بینظیر قرار
بود آمریکا و جهانیان را متقاعد سازد که پاـکستان در نظر دارد یک بمب اتمی تولید کند ٬تا پس از به صدا
درآوردن این زنگ خطر ٬بتواند حمایت دولت آمریکا را بر طرفداری از بوتو جلب نماید “.این مقاله به
عنوان شاهدی بر این مدعا از نامهای یاد میکند که بینظیر به برادرش مرتضی پس از متهم شناخته شدن
پدرش و محکوم شدن وی به مرگ توسط دادگاه الهور ٬نوشته بود.
3ـ )طبقهبندی نشده( این مقاله میگوید دولت آمریکا باید دیوانه باشد که به این قرارداد تن در دهد٬
چون نخستوزیر بوتو به طرز غیرقابل بخششی به آن”حملهور“ شده بود و آن را متهم به طرح توطئههای
شیطانی ...برای سرنگونی خود کرده بود ...و گفته بود تنها زمانی دولت آمریکا میتواند پیروز بشود که
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دلیل قاطعی ارائه کند .تمایل خانواده بوتو به چشمپوشی از قرارداد مجتمع غنیسازی هستهای فرانسوی
برای به دست آوردن یک نفع دیگر پدید آمده است.
4ـ )طبقهبندی نشده( این مقاله در ادامه مینویسد ٬این طرح نتوانست بوتو را نجات دهد ٬لیکن ”قطعًا
تبلیغات غربی“ را علیه پاـکستان پیرامون مسئله اتمی تجهیز کرده است نویسندگان این مقاله تقاضای
آمریکا را برای جلوگیری از اعدام بوتو و توطئه سکوت بوتو را در مورد فشارهای آمریکا علیه تالش
پاـکستانبرای دستیابی به تکنولوژی هستهای ٬شواهدی دیگر بر این مدعا میخوانند.
5ـ )طبقهبندی نشده( این مقاله در پایان رابطه آمریکا را با خانواده سوموزا در نیکاراـگوئه نمونهای از
تمایل آمریکا به انعقاد قرارداد با یک خانواده متنفذ مینامد.
6ـ )طبقهبندی نشده( سفارت راهنمایی مطبوعاتی زیر را برای تمام واحدهای خود ارسال میدارد تا
در صورت مورد پرسش واقع شدن در این زمینه از آن استفاده نمایند .ما نمیتوانیم در مورد ماهیت
وجودی این نامه بین بینظیر بوتو و برادرش طبق ادعای مقاله 11اوت تایمز پاـکستان اظهارنظر کنیم ٬ولی
آنچه که میتوانیم بگوییم این است که در مورد این گونه برقراری ارتباط با دولت امریکا هیچ گونه اطالعی
نداریم و با قاطعیت میتوانیم بگوییم که بین دولت آمریکا و هیچ یک از اعضای خانواده بوتو چنین توافقی
پدید نیامده است.
7ـ )خیلی محرمانه(اظهارنظر :این مقاله ضربه سنگین و تندی است که ابتدا علیه خانواده بوتو و ثانیاً
علیه آمریکا به کار رفته است .از نظر ما ٬این یک تالش ناپخته از طرف حکومت نظامی پاـکستان است تا
حیثیت بینظیر و مادرش )سرپرست حزب خلق پاـکستان که در روز چهاردهم از حالت عزاداری خارج
خواهد شد( را با استفاده از بنبست هستهای حاصله با آمریکا لکهدار نماید .البته این کار به تالش بسیاری
نیازمند است و شکاف موجود در نقل وقایع و منطق مقاله تأثیر آن را کاهش میدهد .از زمان پیدایش و
انتشار این مقاله روزنامههای دیگر در مورد آن کنجکاوی به خرج ندادهاند و حتی روزنامه راستگرای
اردوزبان نوای وقت نیز اعالم داشته است که پس از استماع توضیحات بینظیر در این مورد اظهارنظر
خواهد کرد.
8ـ)خیلی محرمانه( بااین وصف این مقاله حاـکی از تالش شدیدعلیه بوتو در زمانی بودکه دیوان عالی
قضایی پژوهش حکم دادگاه الهور را مورد بررسی قرار میداد .این امور تنها حاـکی از آن است کـه
حکومت نظامی سعی دارد باشدت بسیار علیه حزب خلق پاـکستان و به خصوص زنان بوتو یاخانوادهاش
در هفتههای اخیراقداماتی به عمل آورد ٬تا انتخابات مانع از بازگشت حزب خلق پاـکستان به قدرت گردد.
هومل

سند شماره )(57

خیلی محرمانه
تاریخ 22 :مرداد 1358ـ  13اوت 79
به :وزارت امور خارجه در واشنگتن دی .سی.
از :سفارت آمریکا در اسالمآباد
موضوع) :خیلی محرمانه( انتخابات  :1979آیا حزب خلق پاـکستان در انتخابات شرکت خواهد کرد؟
1ـ )تمام متن خیلی محرمانه است(.
2ـ خالصه :بیگم نصرت بوتو ٬بیوه نخستوزیرپیشین بوتو ٬در سی و دومین سال بزرگداشت استقالل
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پاـکستان ٬در تاریخ 14اوت 22) 1979مرداد  (1358عزاداری خود را پایان خواهد بخشید.نصرت که در
طول مدت عزاداری خود به عنوان رئیس حزب خلق پاـکستان که مؤسس آن شوهر فقیدش بود ٬برگزیده
شد و با این گوشهـگیری خود ادعای را در مورد ”جانشینی خانوادگی“ تقویت نمود و در همان حال از
جناحبندیهای موجود در مورد آینده ٬برنامه و رهبریت ثانی حزب اجتناب ورزید.
3ـ طبق شواهد موجود تالش جهت تقویت ادعای جانشینی خانوادگی باموفقیت روبرو شده است .با
وجود گذشت چهار ماه از مرگ نخستوزیر پیشین ٬هنوز هم در رابطه با رهبریت و نام او موجی از
احساسات و عواطف برانگیخته میشود .اصطالح ”پدیده بـوتو“ تـحت عـنوان شـهادتی آمـیخته بـا
صوفیگری ٬اندوه و بازیهای سیاسی ٬به خصوص در منطقه روستایی سند واقعیت یافته است .با برگزاری
جلسات متعدد ٬زنان بوتو ٬یعنی بینظیر دخترش در جبهه مقدم و مادرش نصرت در پشت صحنه نقش
مهمی در متحد ساختن حزب در دوران هیجانزدگی و یأس و نومیدی پس از محاـکمه بوتو بازی کردهاند.
آنها در هدایت حزب در ماههای خطیری که در پیش است و در برابر فشارهای وارده از طرف حکومت
نظامی و دیگر احزاب )تلگرام سپتامبر( و تفرقههای حقیقی درون حزبی و نیازحزب به رهبریتی نیرومند و
انجام دادن کار سازمانی ٬وظیفه بسیار دشواری را بر عهده دارند .لیکن در این مرحله همه و حتی حکومت
نظامی نیز حزب خلق پاـکستان را حزبی توسریخور به حساب آورده و همین امر میتواند حزب خلق
پاـکستان را به صورت پیشگامترین حزب در زمانیدرآورد ٬که انتخابات پاـکستان برگزار خواهد شد.
)پایان خالصه(
4ـ حزب خلق پاـکستان امروزی :این حزب در حالی که بیگم نصرت بوتو در  14اوت رهبری آن را
فعاالنه به عهده خواهد گرفت ٬میداند که محبوبیتش رو به افزایش است و با وجود امیدواری که بـه
انتخابات ماه نوامبر دارد با دو مسئله بسیار مهم روبرو میباشد:
ـ اوًال” ٬پدیده بوتو“ که ظاهرًا سبب همبستگی و وحدت حزب شده ٬ممکن است زودگذر و موقتی
باشد .قبل از ماه آوریل ٬گمان نمیرفت که خانواده بوتو بتواند عناصر مختلف حزبی را متشکل نماید.
محبوبیت و هواداری توأم با گوشهـگیری خانم بوتو ظاهرًا سبب شده است که زنان بوتو رهبریت حزب را
در دست بگیرند .لیکن هنوز نتایج قطعی آشکار نشده است .آینده نشان خواهد داد که کنترل رهبر حزب
یعنی بیگم بوتو تا چه حد قادر است نظام درهم شکسته حزبی را همبسته نگهدارد .تا به حال ظاهرًا
بینظیر ٬توانسته است به طرز مؤثری از حیثیت مادرش جهت به دست گرفتن رهبریت حزب بهرهبرداری
ـکند ٬معذالک گزارشهای موجود حاـکی از آن است که بین رادیکالها و ”محافظهـکاران“ در داخل حزب
تفرقه ایجاد شده است .کارگران حزبی ”وفادار“ نیز که در زمان زندانی شدن بوتو به مقاومت در برابر
حکومت نظامی پرداخته بودند بسیار نیرومند بوده ٬و با”زمینداران فئودال فرصتطلب“ که در این اواخر
به حزب خلق پاـکستان بوتوپیوستهاند ٬مخالفت میورزند .ولی فئودالها در کمیته مرکزی حزب نمایندگان
خود را جای دادهاند.
ـ ثانیاً٬حزب با مسئله چگونه فعال کردن خود برای انتخابات بدون درگیری مستقیم با حکومت نظامی
ـکه میتواند منجر به ممنوعیت حزب و بر باد رفتن حیثیت رهبریت حزب گردد روبهروست .ظاهرًا
فرماندهی کل حزب خلق پاـکستان تصمیم گرفته است تا فرا رسیدن انتخابات حرکات دقیقی را انجام دهد
ـکه شالوده آن را ”فئودالها“ پیریزی کردهاند و این کار احتماًال تا ماه سپتامبر ادامه خواهد یافت تـا
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محدودیتهای موجود بر سر راه حزب از میان برداشته شود .زنان بوتو و رهبران ردههای باالی حزبی میل
ندارند روزهای ناراحتکننده قبل از اعدام بوتو را که در آن ٬حکومت نظامی چندین بار با برکنار کردن
صدها تن از رهبران حزب به طور موقت موجباتفلج موقت حزبی را پدید آورده بود به دست فراموشی
بسپارند .به منظور ممانعت از برخورد و فراموش نکردن محبوبیت حزب ٬باید از طرف بینظیر و مادرش
اقدامات متوازنکننده دقیق لیکن ممکن ٬در چند ماه آتی صورت پذیرد ٬ولی این گونه محافظهـکاری به
هیچ وجه با روحیه تندروها و خود بینظیر سازگار نیست.
5ـ ماههای آتی :بانزدیک شدن ماه نوامبر ٬بایدتصمیمات مهم سازمانی و تاـکتیکی اتخاذگردد .پس از
 23مرداد معلوم خواهد شد که با وجود عناصر ایدئولوژیکی ناامید حزب و به خصوص در صورتی که
رهبریت بیگم بوتو مورد سؤال قرار گیرد ٬آیا باز هم بیگم بوتو و بینظیر خواهند توانست حزب را متحد
نگهدارند یا خیر؟ تمایل به درگیریهای کوچک در مورد استراتژیهای داخل سازمانی و یا مبارزاتی در
صورت بینصیب ماندن ائتالف قدیمی مالـکین روستایی و شهری میتواند منجر به تضعیف حزب گردد.
فرصتطلبی در سیاستهای پاـکستان به ترتیبی است که اـگر زنان بوتو محبوبیت را از دست ندهند ٬احتماًال
خواهند توانست تا بعد از انتخابات وحدت حزب را حفظ کند.
زمینداران ٬که نفعشان در این است که همیشه با برندگان باشند ٬به بینظیر و مادرش احتیاج دارند
چون فقط آنها قادرند طرفداران بوتو را به پای صندوقهای رأی بکشانند .زنان بوتو نیز به ائتالف قدیمی
احتیاج دارند تا نظام حزبی سالم بماند ٬تا حداقل بتوانـند مـحبوبیت خـود را حـفظ کـرده و تـوازن
ایدئولوژیکی درون حزبی را حفظ نمایند.
6ـ بینظیر و مادرش نیز باید سعی کنند عنصر چپگرایی درون حزب را به اعتدال بکشند .ولی هنوز
معلوم نیست که آیا حزب خلق پاـکستان )آن طور که شایع شده است( نظریات چپگرایانهای را اقتباس
ـکرده است یا خیر؟ با این وصف ٬ندای ”همکاری با همفکران حزبی“ ظاهرًا در مورد راستگرایان حزبی به
ـکار نرفته است و بخش اعظم مذاـکرات با چپگرایان حزب صورت گرفته است.
”تندروها“ از برخورد فعاالنهتر با حکومت نظامی حمایت کرده و خواستار آنند که تا دیر نشده
چپگرایان نیز با آنها متحد شوند .لیکن میانهروها به خاطر ترس از اقدامـات تـالفیجویانه دولت و
نارضایتی خود از چپگرایان در برابر این خواست مقاومت نشانمیدهند .اـگر بینظیر به پنجاب سفر کند
همه چیز روشن خواهد شد .گزارش مطبوعات حاـکی از آن است که این سفر صورت خواهد گرفت ٬لیکن
سرکنسولگری کراچی از طریق رابطهای خود دریافته است که سفر بینظیر به این استان احتماًال صورت
نخواهد گرفت .چون وی نمیخواهد بهانهای برای حکومتنظامی به وجود آورد تا یا سبب به تعویق
افتادن انتخابات یا توقیف شدن بینظیر گردد.
7ـ انتخابات و بعد از آن :در پاـکستان هم در مورد انتخابات پیشبینیهایی میکنند ٬لیکن همه در یک
چیز مشترکند و آن این است که انتخابات چه به نحو حاضراجرا شود و چه به صورت انتخاب نمایندگان به
نسبت جمعیت باشد ٬حزب خلق پاـکستان اـکثریت کرسیهای پارلمانی را به خوداختصاص خواهدداد .اـگر
آنها پیروز شوند و او از رهبریت حزب برکنار نشود و یا فاقد شرایط الزم برای آن شناخته نشود ٬بیگم بوتو
نخستوزیر جدید پاـکستان خواهد بود .لیکن اـگر بیگم بوتو فاقد شرایط الزم اعالم شود و بینظیر وارد
معرکه شود ٬مسئله سن وی مانعی برای نخستوزیر شدنش نخواهد بود ٬لیکن جوانی و بیتجربگی وی
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میتواند شانس وی را کاهش دهد.
8ـ گذشته از اینکه در صورت پیروزی حزب خلق پاـکستان چه کسی نخستوزیر خواهد شد ٬موانع
دیگری نیز وجود دارد .یکی از منابع نزدیک به بینظیر ٬به سرکنسولگری کراچی گفته است که این حزب
انتقامجویی را پیشه نخواهد کرد .بینظیر نیز به نیوزویک گفته بود” :ژنرالها نباید از چیزی بترسند “.این
شاخه زیتون ضعیف میتواند عالمتی باشد برای برگزاری مذاـکرات صلح جویانه با ارتش در جهت انتقال
قدرت .حزب خلق پاـکستان به هیچ وجه با ضیاء وارد مذاـکره نخواهد شد ٬بنابراین باید ترتیب دیگری
برای این کار داد) .واقعیت جالب توجه این است که تیمسار تیکاخان که یکی از هواداران برجسته حزب
خلق پاـکستان بود ٬زمانی فرمانده چهرههای مهم حکومت نظامی چون تیمسار چیشتی و جیالنی بوده
است(.
9ـ یک مشکل جدیتر و درازمدتتر توانایی حزب خلق پاـکستان در حکومت بر ملتی است که با
مشکالت دیرین اقتصادی ٬اجتماعی و سیاسی دست به گریبان بوده است .آنها انتظارات بسیاری دارند و
این انتظارات را نمیتوان به سهولت برآورده ساخت .انتخابهای سختی که باید صورت گیرد تا بحرانهای
اقتصادی کنترل شود به یک رهبری سرسخت نیازداشته ٬و میتواند موجبات تفرقه ایدئولوژیکی حزبی را
فراهم آورد .بسیاری از ناظران معتقدند که حزب خلق پاـکستان به صورت کنونی قادر نیست تا پس از
انتخابات دوام بیاورد .ولی این گونه نظریهها بسیار ضعیف هستند .واضح است که هدف اصلی حزب خلق
پاـکستان به دست گرفتن قدرت است .مسئله چگونگی و توانایی آن در حکومت پس از انتخابات معلوم
خواهد شد؛ ولی به نظر ما حزب خلق پاـکستان در موضعی است که خود میتواند این سؤال را مطرح نماید.
10ـ مراجع الف تا  3نشانگر تالش مهم کنسولگریهایمان در الهور و کراچی در تهیه این گزارش
میباشد.
سند شماره )(58

خیلی محرمانه
تاریخ 23 :مرداد 1358ـ  14اوت 79
به :وزارت امور خارجه در واشنگتن دی .سی - .فوری
از :سفارت آمریکا در اسالمآباد
موضوع :عکسالعمل مربوط به مقاله نیویورک تایمز در
مورد مسئله تسلیحات هستهای وخیمترمیگردد
1ـ تمام متن خیلی محرمانه است.
2ـ جشنهای استقالل ملی طبیعتاً موقعیتهای مناسبی برای ابراز احسـاسات شـدید نـاسیونالیستی
میباشد و مقاله ریچارد برت در نیویورک تایمز پیرامون مسئله تسلیحات هستهای که بر خطر اقدام
یکجانبه نظامی آمریکا علیه تأسیسات غنیسازی پاـکستان تأـکید نموده بود نیز ٬محتوای اصلی سخنرانی
 30ثانیهای متحد کننده و به موقع بزرگداشت استقالل را در بر میگرفت.
3ـ نشریه رسمی تایمز پاـکستان تکذیب مختصر سخنگوی وزارت امور خارجه را مبنی بر اینکه هیچ
ـگونه ”اقدام مخفیانهای“ طرحریزی نشده است ٬در یکی از مربعهای کوچک صفحه اول منعکس نمود.
لیکن بخش باقیمانده روزنامه مملو از سخنان تند و پرخاشگرانه چهرههای برجسته پاـکستانی در ارتباط
با ”تهدید“ مطرح شده در مقاله روزنامه نیویورک تایمز میباشد .عامل متحدکننده این است که باید در
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برابر این گونه فشارهای خارجی حتی اـگر از طرف ابرقدرتها اعمال شود ٬ایستادگی کرد .تنها معدودی از
چهرههای مردمی از این موقعیت در به رخ کشیدن ”عهدشکنیهای“ گذشته آمریکا در مورد پاـکستان با
اشاره به سالهای  ٬1965 ٬1962/3و 1971یعنی نمونه سالهایی که در آن آمریکا به انجام تعهدات دوستی
و اتحاد خود با پاـکستان پایدار نبود ٬بهرهبرداری نکردهاند.
4ـ با مروری بر اظهارنظرها شاهد نگرانیهایی هستیم که مربوط است به رابطه بین ”تهدید“ مطرح شده
در مقاله برت و سیل گزارشهای ارسالی از واشنگتن ٬پیرامون طرح دولت آمریکا در مورد افزایش حضور
نظامی خود در این نقطه از جهان و تدارک یک نیروی ضربتی متحرک عظیم که بتواند به سرعت در این
منطقه درگیر شود .در همین زمینه تالشظریفی به کار رفته است تا تهدید برت با گزارش پیشین قرارداد
دولت آمریکا و بینظیر ٬پیرامون تسلیحات هستهای ربط داده شود و عالوه بر زنده نگهداشته شدن این
شایعه٬حیثیت حزب خلق پاـکستان نیز لکهدار شده و همین حزب مسئول فشارهای کنونی وارده از طرف
آمریکا شناخته شود.
5ـ )اسالمآباد  (9210نمونهای از عکسالعملهای گزارش شده در مطبوعات  23مردادماه به شرح زیر
است:
ـ در پاسخ به سؤال یکی از خبرنگاران درمورد مقاله نیویورک تایمز٬تالپوروزیر دفاع تأیید کرده است
ـکه پاـکستان در برابر اعمال فشارهای خارجی مقاومت خواهد کرد و کامًال آماده است از منافع حیاتی خود
دفاع نماید.
ـ رئیس حزب ناسیونال دموکرات شرباز مزاری با یادآوری ”نتایج خطرناـک ناشی از این گـونه
اقدامات احمقانه“ گفته است” :روزهای دیپلماسی جبر تسلیحاتی به پایان رسیده است “.مزاری با اشاره
به ”شوکی“ که در نتیجه خواندن مقاله به او دست داده به طور مبهم به شکست و عدم موفقیت آمریکا در
خلیج خوکها و غیره اشاره کرد ٬و گفت که اقدامات آمریکا در این منطقه تنها به نفع ”یهودیان“ است و بس.
ـ رهبر طریق )و دریابد پیشین پاـکستان( مظفر حسن گفت” :حرکت گزارش شده بسیار تأسفبار و
اضطرابآور است) ...و منجر به( به غیرقانونی بودن و توطئههای بینالمللی میگردد“.
سند شماره )(59

خیلی محرمانه
تاریخ 24 :مرداد 1358ـ  15اوت 79
به :وزارت امور خارجه در واشنگتن دی .سی - .با اولویت
از :سفارت آمریکا در اسالمآباد
موضوع :عکسالعملهای منفی در رابطه با پیشنهاد ژنرال ضیاء مبنی بر
انتخاب نمایندگان به نسبت جمعیت آشکار میگردد
1ـ )خیلی محرمانه( خالصه :با به پایان رسیدن  23مرداد یعنی آخرین مهلت تعیین شده توسط ژنرال
ضیاء در رابطه با برگزاری انتخابات نمایندگان به نسبت جمعیت هر منطقه )مرجع الف( ٬تقریباً تـمام
سیاستمداران پاـکستان به نحوی از انحاء با این نظریه وی مخالفت خود را نشان دادهاند .علیرغم تالش
حکومت نظامی در جهت اطمینان دادن به هیئت سیاسی از اینکه انتخاب نمایندگان به نسبت جمعیت
موجب به تأخیر افتادن انتخابات ملی و یا اصالح قانون اساسی نخواهد شد ٬پیشنهاد ضیاء تنها براساس
همین دالیل و نه به خاطر محتوای نظریه ٬پذیرفته نشده است).پایان خالصه(
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2ـ )طبقهبندی نشده( همان گونه که انتظار میرفت ٬پیشنهاد رئیس جمهور ضیاءالحـق مـبنی بـر
برگزاری انتخابات آتی به سبک آلمانی ٬یعنی انتخاب نمایندگان به نسبت جمعیت موجب بروز تناقض
قابل مالحظهای شده است .تنها یکی از احزاب معروف پاـکستان به نام جماعت اسالمی از نظریه رئیس
جمهور حمایت کرده است و حتی این حمایت نیز در نتیجه تصمیم اتحاد ملی پاـکستان که جماعت اسالمی
عضو آن است لگدمال شد و سبب شد که این تصمیم پذیرفته نشود.
3ـ )طبقهبندی نشده( احزاب مخالف با این نظریه عبارتند از :اتحاد ملی پاـکستان ٬یعنی ائتالفی که در
ابتدا برای مخالفت با نخستوزیر پیشین پدید آمده بود ٬حزب ناسیونال دموکرات شـرباز مـزاری ٬و
میرغوث بیزنجو و حزب ملی پاـکستان ٬حزب دموکراتیک پاـکستان ٬حزب طریق استقالل اصغرخان ٬و
طبق انتظار حزب خلق پاـکستان نخستوزیرپیشین بوتو که تصمیم گرفته است ٬به درخواست کتبی رئیس
جمهور مبنی بر اظهارنظر پیرامون این نظریه پاسخ ندهد.
4ـ )خیلی محرمانه(اظهارنظر :مخالفت بانظریهانتخاب نمایندگان به نسبت جمعیت که ازطرف رئیس
جمهور ضیاء مطرح شده ٬تمام محافل سیاسی پاـکستان را از احزاب چپگرا ٬محافظهـکار ٬و نیز احزاب ملی
و منطقهای در بر میگیرد ٬تالش دولت برای جلب حمایت عموم )مرجع ب( نیز با اعالم مطالبی چون
انتخابات ملی به تأخیر نخواهد افتاد و نیازی به اصالح قانون اساسی نیست ٬و تغییرات الزم در مورد
حوزههای انتخاباتی نیز میتواند به سرعت انجام گیرد ٬با موفقیت چندانی روبرو نبوده است.
5ـ)خیلی محرمانه( اـکثراحزاب نه به جهت صحت این پیشنهاد و یاتأثیر احتمالی آن بر امتیازات خود٬
بلکه به علت نگرانی آنها از این امر که اجرای این نظریه ممکن است انتخابات را به تعویق اندازد با آن به
مخالفت پرداختهاند .ثانیاً ٬همه نگران از این هستند که دولت نظامی ممکن است قانون اساسی  1973را
متحمل فرسایش بیشتری نماید .اظهارنظر مطبوعات نیز با وجود تحلیل متفکرانه و عمیق نقش نمایندگی
به نسبت جمعیت در نظام سیاسی پاـکستان ٬تأثیر آن را بر برنامه انتخابات و مشروعیت آن مورد سؤال و
تردید قراردادهاند .رئیس جمهور ضیاء بار دیگر با موانع شدید و بار دیگر با هیئت سیاسی بسیار مرددی
روبرو شده است .در همین حال ٬مقدمات انتخابات آماده میگردد )مرجع ج( ٬و موانع موجود بر سر راه
فعالیتهای سیاسی به طور نسبی از میان برداشته خواهد شد و برنامه انتخابات حدود سه ماه دیگر آغاز
خواهد شد) .پایان اظهارنظر(
سند شماره )(60

سری
تاریخ 29 :مرداد 1358ـ  20اوت 79
به :وزارت امور خارجه در واشنگتن دی .سی.
از :سفارت آمریکا در اسالمآباد
موضوع :ضیاءالحق سپهبد اقبال را در غیاب خود به عنوان معاون خود برگزیده است.
سری است(
1ـ )تمام متن ّ
2ـ رئیس جمهور ضیاءالحق در حرکتی که باعث شگفتزدگی ناظران گردید ٬معاون خود در ستاد
ارتش یعنی سپهبد محمد اقبال را به عنوان معاون خود انتخاب کرد تا در مدتی که وی در تاریخ 21ـ19
اوت در عربستان سعودی به سر میبرد به رتق و فتق امور بپردازد.
3ـ علت این حرکت نیز ظاهرًا عدم توانایی رئیس قوه قضائیه پاـکستان ٬که از نظر قانون اساسی
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جانشین منصوب رئیس جمهور است ٬به بازگشت به پاـکستان میباشد .چون وی در حال حاضر در
انگلستان به سر میبرد تا معالجات سرطانی همسرش به پایان برسد .چون سرپرست دیوان عالی قضایی
نیز یک فرد غیرمسلمان است ٬طبق قانون اساسی نمیتواند به عنوان رئیس جمهور خدمت کند .ضیاء به
سرعت قانون اساسی را اصالح کرد تا او بتواند معاون خود را به سرعت انتخاب کند .طبق اصالحیه 1978
ضیاء به عنوان رئیس حکومت نظامی اختیار دارد خود و یا فرد دیگری را پس از استعفای رئیس جمهور
وقت به عنوان رئیس جمهور اعالم نماید.
4ـ تعیین اقبال به عنوان معاون رئیس جمهور بسیاری را به این فکر انداخته است که در ردههای باال
احتماًالتغییراتی به وجود خواهد آمد .اقبال یکی از دو یا سه ژنرال عالیرتبهای است ٬که در اخراج ذوالفقار
علیبوتو با ضیاء در ژوئیه  1977همکاری داشته و همه معتقدند که اـگر رهبریت ارتش تصمیم به تعویض
ضیاء بگیرد ٬وی حتمًا به عنوان جانشین وی عمل خواهد کرد.
5ـ عالوه براین شایع شده بود که احتماًال یک ”دولت ملی“ به ریاست یک مقام نظامی عالیرتبه به غیر
از ضیاء منصوب خواهد شد تا در دوران انتخابات امور را در دست بگیرد .شایعات دیگری نیز ساختهشده
ـکه حکایت از آن دارد که ضیاء میخواهد با توسل به همکاران خود در ارتش کشور را رها سازد ٬ولی در
عین حال آن را به دست یک رهبریت غیرنظامی نسپارد .بعضی خبرنگاران نیز گزارشهای تأییدنشدهای را
ذـکر میکنند که طی آنها ضیاء امالـکی را در ساـکرامنتوی کالیفرنیا خریداری و قبل یا بعد از انتخابات به
همراه خانوادهاش به آنجا خواهد گریخت.
6ـ البته همیشه در مورد رهبران پاـکستان این گونه شایعات رواج مییابد ٬لیکن در این زمان و در حالی
ـکه همسر و دختران ضیاء در آمریکا به سر میبرند ٬انتصاب اقبال به سمت معاونت ریاست جمهوری این
شایعات را اعتبار و قوت بیشتری میبخشد.
7ـ از طرف دیگر ٬ما )با استفاده از منابع خود( توضیح رسمی رضایتبخشی را در مورد تعیین اقبال به
عنوان معاون رئیس جمهور و معاون رئیس حکومت نظامی دریافت کردهایم .در سفرهای قبلی ضیاء به
خارج از کشور ٬وی همیشه رئیس دیوان قضائی را به عنوان جانشین ریاست جمهور و مهمترین عضو
شورای نظامی را به عنوان معاون خود در حکومت نظامی برمیگزید .به عنوان معاونت ستاد ارتش ٬اقبال
عالیرتبهترین مقام نظامی پاـکستان است و با وجودغیبت رئیس دیوان قضایی وی مناسبترین شخص برای
احراز معاونت ریاست جمهور و معاونت حکومت نظامی میباشد.
8ـ سفر ضیاء به عربستان سعودی نیز گویا بسیار مهم است و نمیتواند به تعویق افتد عالوه بر انجام
فرایض عمره ٬وی گویامیخواهد با کمک پولهای عربستان سعودی مشکالت اقتصادی کنونی پاـکستان را
از بین ببرد .سعودیها هنوز  200میلیون دالری را که قرار بود به عنوان زکات به پاـکستان بدهند ٬تأمین
نکردهاند .وی اـگر میتوانست سفر خود را به تعویق اندازد حتمًا این کار را میکرد و تمام اختیارات را به
فردی که میتواند آنان را تحت کنترل داشته باشد نمیداد .لیکن هنگامی که الزم باشد برای یک مدت 10
روزه به هاوانا برود ٬باید تصمیم دیگری را اتخاذ نماید.
9ـ به نظر ما مسئله انتصاب جانشین تنها یک مسئله موقتی است و موضوع دیگری نمیتواند باشد.
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سند شماره )(61

خیلی محرمانه

تاریخ 30 :مرداد 1358ـ  21اوت 79
از :سفارت آمریکا در اسالمآباد
به :وزارت امور خارجه در واشنگتن دی .سی.
موضوع :مطبوعات ”قرارداد اتمی“ بینظیر بوتو را منتشر میکنند
1ـ )طبقهبندی نشده( مطبوعات بینالمللی پاـکستان در تاریخ  29مرداد نسخهای از سندی را که )به
 NEA/ PABارسال شده( گویا نامه بینظیر بوتو با تاریخ  26مارس  1978به برادرش میباشد ٬منتشر
ـکردهاند .وی در این نامه به برادرش پیشنهاد کرده است که برای جلب حمایت آمریکا به خاطر پدرشان
قدرت اتمی پاـکستان را به معامله بگذارد )مرجع الف(.
بخشی از این نامه در صفحه اول روزنامه دولتی تایمز پاـکستان مورخ  29مرداد نیز به چاپ رسیده
است .بیگم نصرت بوتو مادر بینظیر بوتو قبًال ماهیت وجودی این نامه را تکذیب کرده بود و از مطبوعات
بینالمللی پاـکستان خواسته بود که اـگر آن را در اختیار دارند منتشر سازند )مرجع ب(.
2ـ )طبقهبندی نشده( مهمترین بخش این نامه حاـکی از آن است که بینظیر از مرتضی بوتو خواسته
است ٬که باتالشهای خود در زمینه روابط عمومی ودیپلماتیک سعی کند موجبات حمایت از نخستوزیر
پیشین ذوالفقار علیبوتو را فراهم آورد .در این نامه بینظیر اظهار داشته است که میترسد که دیوان عالی
قضایی نیز بر تصمیم دولت مبنی بر اعدام بوتو صحه بگذارد .بینظیر در ادامه مینویسد که چون به قوه
قضائیه اعتماد ندارد ٬فشارهای بینالمللی و به خصوص آمریکا را علیه رئیس جمهور ضیاء تنها عامل
نجات بوتو میپندارد.
3ـ )طبقهبندی نشده( در این پیام طوالنی بخشهایی از نامه که قبًال در )مرجع الف( مطرح شده در
مطبوعات دولتی نیز منتشر گشته و مدعی هستند که بینظیر با آمریکا به توافق رسیده است .خطوط
”اصلی“ تنها عبارت از چهار یا پنج جمله در نامه دوازده صفحهیی میباشد.
4ـ )خیلی محرمانه(اظهارنظر :در نامه بینظیر به هیچ وجه یادی از مسئله اتمی نشده است .معذالک از
”سیاست بوتو به هنگام نخستوزیریش“ سخن به میان آمـده است ...کـه ”بـر ضـد آمـریکا نـبود
لیکنآمریکاییها فکر میکردند که بر ضد آنهاست“ .البته ٬بوتو در سال  1971و قبل ازپیدایش موضوع
تسلیحات اتمی نخستوزیر شده بود .به نظر ما محتوای مطلب این است که حزب خلق پاـکستان براساس
آنچه منتشر شده حاضر است در قبال جلب حمایت آمریکا مسئله تسلیحات هستهای را کنار بگذارد.
5ـ دولت به اهداف تبلیغاتی خود دست یافته است .چون بیگم نصرت بوتو وجود این نامه و رابطه با
آمریکا را قبًال تکذیب کرده بود .نمیتوان گفت که نسخه منتشره در مطبوعات بینالمللی پاـکستان معتبر
است ٬لیکن ظاهرًا نامهای واقعی است و دست خط آن نیز شناخته شده است .بنابراین زنان بوتو در دامی
ـگرفتار آمدهاند که میتواند درتبلیغات ضد حزب خلق پاـکستان توسط دولت موردبهرهبرداری بیشتر قرار
ـگیرد.
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سند شماره )(62

خیلی محرمانه
تاریخ 30 :مرداد 1358ـ  21اوت 79
به :وزارت امور خارجه در واشنگتن دی .سی .با -اولویت
از :سفارت آمریکا در اسالمآباد
موضوع :سفر معارفه /مشاوره در مورد استفان آر .گرومان
1ـ تمام متن خیلی محرمانه است.
2ـ ما از سفر گرومان به پاـکستان به گرمی استقبال کرده وامیدواریم که انشاءاهلل بتواند برنامهای ارائه
ـکند که نیازهای مطروحه در نامه جورج گریفیث در تاریخ  18ژوئیه خطاب به هاـگرتی مشاور سیاسی
برآورده گردد .مقام کنترل سفر گرومان افسر سرویس خارجی دیوولش خواهد بود.
3ـ سفارت با گرومان در راولپندی مالقات و وی رایاری خواهدداد و وسایل راحتی و آسایش وی در
آپارتمانهای موقتی محوطه سفارت فراهم آمده است .امیدواریم گرومان دعوت ما را در مورد اقامت
آپارتمان هاـگرتی در  4سپتامبر بپذیرد؛ این کار سبب خواهد شد وی بتواند با بسیاری از شخصیتهای
دیپلماتیک ٬دولتی و سیاسی راولپندی /اسالمآباد مالقات نماید .آقا مرتضی پویا ٬سـرپرست نشـریه
مسلمان احتماًال با گرومان مالقات خواهد کرد .ما در وزارت خارجه مالقاتها و قرارهای دیگری نیز
تدارک میبینیم.
4ـ سرکنسول آمریکا در الهور نیز برای روز ششم سپتامبر برای مالقات رهبران شیعه با لوئیس
دوپری و دیگران وقت تعیین میکند ٬در حالی که سرکنسول فولر٬ایزنبراون  ٬DPOو مشاور سیاسی در این
مدت در اینجا نخواهند بود .ایزنبراون روز ششم به اینجا خواهد آمد و صبح روز بعد با گرومان مالقات
خواهد کرد .راننده سرکنسول نیز با وی مالقات خواهد کرد و وی را یاری خواهد داد .عالوه بر این وی را
در مورد برنامه گرومان در الهور توجیه خواهیم کرد .در مورد تهیه وسایل آسایش وی در هتل نیز
اقداماتی در دست انجام است.
5ـ با وجود اینکه کنسول آرچارد در تاریخ 9ـ 7سپتامبر در پیشاور نخواهد بود ٬ولی فکر میکنم
بروس فالتین معاون ریاست نمایندگیمان در کابل در پیشاور در روز هشتم در محل اقامت آرچارد بهسر
خواهد برد .آرچارد امیدوار است که گرومان از محل اقامت وی استفاده کند .اـگر برنامه به هم نخورد٬
ـگفتگو با فالتین امکانپذیر خواهد بود.
مشاور سیاسی کنسولگری برنامه مالقاتهای محلی را تهیه میکند .کنسول نیز گرومان را در فرودگاه
مالقات خواهد کرد.
6ـ سرکنسولگری آمریکا در کراچی نیز ساعت  9صبح را برای مالقات آقای گرومان و سرکنسول٬
آقای آر .ا .آخوند ٬وزیر مشاور در برنامهریزی و عمران در ساعت  1بعد از ظهر و با آقای م .جی .م اختر
سرپرست عمران صنعتی پاـکستان در ساعت  1بعدازظهر دوشنبه  10سپتامبر تعیین کرده است .عالوه بر
این آنها در نظر دارند ترتیب مالقات وی را با منور علیخان عضو کمیته انتخاباتی سند ٬عالمه طالب
جوربی و رهبران سیاسی برجسته بلوچ چون بیزنجو ٬مزاری ٬و منگال بدهند .در این مدت  DPOبریمز٬
ـگرومان را همراهی خواهد کرد .بریمز نیز از گرومان خواسته است تا به محل اقامت وی بیاید .وی گرومان
را در فرودگاه مالقات خواهد کرد.
7ـ به محض ورود برنامه به طور مفصل در اختیار وی قرار داده خواهد شد.
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سند شماره )(63

خیلی محرمانه
تاریخ 31 :مرداد 1358ـ  22اوت 79
به :وزارت امور خارجه در واشنگتن دی .سی.
از :سفارت آمریکا در اسالمآباد
موضوع :اجالس غیرمتعهدها در هاواناـ مسئله صهیونیسم و نژادپرستی
1ـ تمام متن خیلی محرمانه است.
2ـ در مالقات با وزیر خارجه دولت پاـکستان شهنواز در تاریخ  31مردادماه ٬من با وی در مورد لحن
پیشنویس کوبا در رابطه با صهیونیسم و نژادپرستی گفتگو کردم .من نکات مطروحه در تلگرام مرجع را
ارائه نموده و توضیح دادم که در گفتگوهای پیشین خود با وزیر مشاور ثاقب در مورد پیشنویس کوباییها
)تلگرام مرجع ب( این نگرانیها را یادآور شده بودم.
3ـشهنواز با کلیگرایی گفت که نمایندگان دولت پاـکستان پیشنویس کوباییها را به دقت مطالعه کرده و
از نقایص آن در بسیاری موارد آـگاه هستند .وی گفت ”هر کاری از ما برآید انجام خواهیم داد“” ٬البته
زمانی که بحث و تبادل نظر پیرامون پیشنویس آغاز گردد“ .وی گفت مسئله صهیونیسم و نژادپرستی در
رابطه با پاـکستان از حساسیت خاصی برخورداراست چون این کشور نمیخواهد که درسیاستهایش که در
ـکنفرانسهای اسالمی مطرح شده تناقضی دیده شود .وی به جزییات بیشتری نپرداخت.
4ـ با ناراحتی گفتم که سفیر یوگسالوی در حال حاضر در اینجا نیست وگرنه او میتوانست در مورد
غیرمتعهدها به طور کلی و در مورد پیشنویس کوباییها باالخص ٬مطالبی را مطرح نماید .شهنواز عمیقاً با
نگرانیهای من موافق است ٬لیکن میگوید که کاردار یوگسالوی تنها منعکس سازنده نقطه نظرات دولت
یوگسالوی میباشد.
5ـ موضوع جدید :برنامه مسافرت ضیاء به جنبش غیرمتعهدها :آخرین خبری که از وزارت خارجه به
دست آوردهایم ٬حاـکی از آن است که ضیاءالحق در ساعت 16/30دقیقه بعدازظهر یکم سپتامبر به وسیله
هواپیمای مخصوص وارد نیویورک خواهد شد .او از نیویورک احتماًال برای دیدن همسر و فرزندانش در
ساعت  10به تنهایی به واشنگتن خواهد رفت و پس از آن با یک پرواز مستقیم در دوم سپتامبر در ساعت
 10صبح به تنهایی به هاوانا خواهد رفت .برنامههای او برای بعد از اجالس هاوانا فاش نشده است.
سند شماره )(64
سری ـ غیرقابل رؤیت برای بیگانگان غیرقابل رؤیت برای پیمانکاران و مشاوران پیمانکار
پخش و اقتباس خبر تحت نظر تهیه کننده
 2شهریور 58ـ  24اوت 79
)طبقهبندی نشده( دورنمای کوتاهمدت پاـکستان
خالصه
)سری( شانس رئیس جمهور ضیاءالحق در به پایان رسانیدن سال جاری به عنوان رهبر پاـکستان توأم
با تردید است.
او تاریخ  26آبان ماه را به منظور برگزاری انتخابات اعالم کرده است ٬ولی جای تعجب نخواهد بود اـگر
آن را به تأخیر و یا تعویق بیندازد .البته با این کار وی در معرض خطر قرار خواهد گرفت ٬چون حکومت
نظامی محبوبیت چندانی ندارد و او با ناآرامیهای فزایندهای روبهرو خواهد گردید.
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)سری( تشنج مابین استانها تالش ضیاء را درپدید آوردن توافق ملی در مورد نوع حکومت مورد نیاز
پاـکستان خنثی خواهد نمود .تا پایان سال  1358در اوضاع آشفته پاـکستان بهبودی پدید نخواهد آمد .از
طرف دیگر ٬ضیاء نیز راههای بسیاری در پیش رو ندارد ٬و ارتش نیز حداقل تا زمانی که اوضاع کشور
آرام باشد از وی پیروی خواهد کرد.
)خیلی محرمانه( در جبهه اقتصادی ٬پاـکستان با چند مشکل روبهروست .میزان کسـری مـوازنـه
پرداخت ٬سبب شده است که پاـکستان به دوباره برنامهریزی وامهای خود روی آورد.
)خیلی محرمانه( مسائل خارجی نیز مشکالتی را در برابر ضیاء به وجود آورده است .او مایل است از
آمریکا به عنوان یک وزنه علیه شوروی استفاده کند ٬لیکن تصمیم وی مبنی بر تکمیل مجتمع غنیسازی
اتمی ٬روابط اسالمآباد و واشنگتن را دچار تیرگی ساخته است .برنامه اتمی کنونی پاـکستان ممکن است
سرانجام سبب وخامت روابط بهبود یافته آن با هند شود ٬در حالی که در تاریخ اخیر این روابط به بهترین
نحوی برقرار شده است .باالخره ٬رابطه پاـکستان باافغانستان نیز توأم با آشفتگی و تشنج بسیار خواهد
ـگردید.
مشکالت سیاسی ضیاء
)خیلی محرمانه( فقدان رهبریتی قاطع بر مردم پاـکستان تأثیری عمیقاً منفی به جای گذاشته است.
ال وی را
ـگرچه ضیاء چندان مورد تنفر نیست و حکومت نظامی وی نیز چندان سخت نمیباشد ٬ولی معمو ً
فردی میشناسند که قادر نیست خود و یا کشورش را از معضالت جاری برهاند .در میان طبقات باال و
متوسط فرار سرمایه و مغزها رایج است که برای آینده سیاسی و ثبات اقتصادی پاـکستان چندان خوشایند
نخواهد بود.
)طبقهبندی نشده( مهمترین مخالفت سیاسی علیه ضیاء از جانب حزب خلق پاـکستان نخستوزیر
اسبق بوتو ٬که در ماههای گذشته ثابت کرده که قادر است سازمانیافتهترین حزب سیاسی تاریخ پاـکستان
را به تحرک درآورد ٬اعمال میگردد .رهبران حزبی با وجود ضربهای که در نتیجه اعدام بوتو به آنها وارد
شده مطمئن هستند ٬که در صورت برگزاری انتخابات منصفانه در پاـکستان به پیروزی خواهند رسید.
)خیلی محرمانه( بنا به گزارشها ٬استراتژی آنها در رسیدن به این هدف اجتناب از جنجال و برخورد با
حکومت نظامی و ارائه دادخواستهای خود به ملت میباشد .در همان حال که حزب در رابطه با رهبریت
خود دچار مشکالتی شده ٬ولی همسر بوتو اعالم کرده است که رهبری آن را به عهده خواهد گرفت .او
ممکن است بتواند وحدت مورد نیاز حزبی را برای رقابت در انتخابات فراهم آورد ٬لیکن رهبریتش بیشتر
جنبه سمبلیک خواهد داشت.
)طبقهبندی نشده( ضیاء از طرف بعضی از حامیان گذشته خود نیز با مخالفت روبهرو شده است.
ائتالف نه چندان نیرومند احزابی که منجر به سرنگونی بوتو در سال  1356گردید ٬حمایت خود را از
حکومت نظامی جانشین وی اعالم کرد .لیکن ٬این احزاب در منازعه خود با ضیاء پیرامون مسائل مختلف
دچار تفرقه گردیدند ٬که درست یک ماه پس از اعدام بوتو ٬منجر به خروج کامل همکاران سیاسی غیر
نظامی ازحکومت ضیاءگردید .در حال حاضر آنها به حزب خلق پاـکستان پیوسته و با مخالفت باحکومت
نظامیخواستار برگزاری انتخابات شدهاند.
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)طبقهبندی نشده( جناحگرایی و فقدان رهبریت قاطع گروههای سیاسی پاـکستان را دچار فـاجعه
ساخته است .یکی از سازمانهای پیشین مخالف نیرومند ٬یعنی حزب ناسیونال دموکراتیک دارای پایگاه
قبیلهای اخیرًا بر سر تضاد موجود پیرامون شخصیتها و میزان اختیارات ایالتی مورد نظر به تجزیه دچار
ـگردید.
مسئله انتخابات
)خیلی محرمانه( هنوز معلوم نیست که ضیاء انتخابات را برگزار نماید .تااواخر  22ژوئیه ٬وی میگفت
ـکه انتخابات در ماه نوامبر برگزار خواهدشد .لیکن وی مایل است که اـکثریت کرسیهانصیب احزاب مرکزی
و راستگرا شود ٬تا بتوانند یک حکومت مؤتلفه را تشکیل دهند ٬که نیروی نظامی بسیار قدرتمندی نیز به
عنوان ناظر نظم الزم را برقرار سازد .لیکن پیروز شدن حزب خلق پاـکستان آزادی فردی ضیاء را به خطر
خواهدانداخت و سیاستهایی راتقویت خواهد کرد که به نظر وی در گذشته موجب ورشکستگی اخالقی و
اقتصادی کشور شده بود.
)خیلی محرمانه( پس از جرح و تعدیل انتخابات که مخالفت را به ضعف خواهد کشید ٬ضیاء ممکن
است به برگزاری انتخابات بپردازد .وی اعالم کرده است که نهتنها قدرت را به دولت منتخب خواهد داد٬
بلکه از ریاست ستادارتش و فعالیتهای عمومی نیز کنارهـگیری خواهدکرد .ولی گمان نمیرود که او خود را
به طور کامل از زندگی عمومی کنار بکشد.
)خیلی محرمانه( علیرغم اظهار اطمینانهای وی مبنی بر برگزار شدن انتخابات ٬بعید نیست که ضیاء به
خاطر ترس ازتقویت ناـگهانی جناح مخالف عقیدهاش راتغییر دهد .و بنا به دالیل دیگر از قبیل ناآرامیهای
قبل از انتخابات ٬و یا حتی بنا به اعتقاد دیگران ٬برای ماندن در موقعیت کنونی میتواند انتخابات را لغو
نماید.
)سری( در صورتی که ضیاء به وعده خود مبنی بربرگزاری انتخابات عمل نکند ٬باید انتظار بروز
ّ
ناآرامیهای فزاینده عمومی را داشت .حزب خلق احتماًال رهبری جناح مخالف را برای سرنگون ساختن
وی به دست خواهد گرفت .او از داخل ارتش نیز تحت فشار است .چند تن از ژنرالهای وی احساس
میکنند که حکومت نظامی بیش از حد درگیر اداره کشور شده است و اـگر انتخابات را به زودی برگزار
نکند ٬ممکن است او را وادار به کنارهـگیری نمایند .ولی احتماًال ضیاء خواهد توانست در برابر این فشارها
مقاومت به خرج دهد؛ البته در صورتی که به طور هم زمان با ناآرامیهای شدید داخلی روبهرو نباشد.
)خیلی محرمانه( مشکالت اقتصادی
دورنمای تأسفبار اقتصادی پاـکستان منعکسکننده فقدان رهبریتی نیرومند است .با وجود اینکه
بیاعتمادیهای سیاسی مانع از سرمایهـگذاریهای بخش خصوصی میشود ٬ولی تولید صنعتی از رکود
دوران بوتو بیرون آمده است .عملکرد کشاورزی نیز مختلط است .تولید گندم بیسابقه بوده و سطح تولید
برنج نیز دائماً رو به افزایش بوده است .از طرف دیگر ٬پنبه هم که از نظر نساجی داخلی و هم از نظر
صادرات نقشی حیاتی دارد ٬با رکودتولیدی بیسابقهای روبهرو شده است .رشد کلی تولید ناخالص داخلی
در سالهای 58ـ  1357حدود  6تا 7درصد درطول دو سال متوالی بود ٬در حالی که میزان رشد آن در سال
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آخر حکومت بوتو 2ـ تا 3ـ درصد بود.
در همان حال ٬پاـکستان به سرعت وارد یک بحران مالی میشود و رهبران آن بار دیگر خواستار
برنامهریزی دوباره وامهای خود شدهاند .مهمترین ٬کسری بودجه عظیم دولت است که ناشی از سوبسید
عظیم مصرفی و مخارج سنگین پروژههای صنعتی نامناسب عمومی ٬برنامه اتمی ٬و بودجه دفاعی عظیم
میباشد.
در نتیجه این امور میزان تورم افزایش یافته و موازنه پرداخت مسئلهای حاد را به وجود آورده است .در
سال گذشته تنها ارسال پول توسط کارگران پاـکستانی مقیم خارج از کشور مانع از بروز بحران موازنه
پرداخت گردید .در همین حال ٬سرویس قروض خارجی به سرعت افزایش مییابد و سببفرسایش
شدید جریان کمکهای خارجی میشود ٬احتماًال در سال آینده الزم خواهد بود که قروض خارجی دوباره
جزء برنامه بعدی شود ٬لیکن اعتباردهندگان رسمی پاـکستان نمیخواهند بهپاـکستان امتیاز مالی خاصی
بدهند ٬تا دولت نشان دهد که مصمم است در محدوده تواناییهای خود به حیات خود ادامه دهد.
معادله خارجی
) (S/ NF/ NC/ NOروابط توأم با آشفتگی پاـکستان و آمریکا فکر رهبران پاـکستان را به خود مشغول
ـکرده است ٬ولی ضیاء نخواهد توانست اختالفات موجود را تا حدود زیادی از بین ببرد .در عوض ٬وی به
تبلیغات ضد آمریکایی دامن خواهد زد تا از بروز انتقادات داخلی علیه خود ممانعت به عمل آورد.
) (1)(S/ NF/ NC/ NOمسئله برنامه اتمی پاـکستان مهمترین موضوع مورد اختالف با آمریکاست.
امکان دارد که اسالمآباد مخفیانه در تالش به دست آوردن تسلیحات انفجاری اتمی باشد .و ظـاهرًا
میخواهد این تالش خود را با عنوان ”عمران و تحقیقات“ ادامه دهد .پاـکستانیها نیز گویا میخواهند با
وارد مذاـکره شدن با آمریکا و دیگر کشورهای غربی فرصت بیشتری برای دانشمندان خود به وجود
آورند .گزارشهای ضد و نقیضی در مورد زمان آماده بودن این آزمایش از نظر فنی رسیده است .بعضی از
ـگزارشها حاـکی از آن است که اسالمآباد ممکن است تا اوائل پاییز جاری بمبی را منفجر سازد .ولی
پاـکستان مانند سال گذشته ٬در سال جاری نیز نخواهد توانست این توانایی را به دست آورد) .خیلی
محرمانه( یکی دیگر از مشکالت موجود در رابطه آمریکا و پاـکستان عدم کنترل کشت خشخاش در
مناطق قبیلهای پاـکستان و در مجاورت مرز افغانستان است .سال گذشته میزان بازده این منطقه پاـکستان
حدود  400تن بود .اـگر تولید منطقه مجاور افغانستان را نیز به حساب آوریم ٬کل تولید این منطقه بیش از
تولید ”مثلث طالیی“) (2خواهد بود .قدرت پاالیشی پاـکستان نیز بسیار پیچیده و پیشرفته شده است.
)خیلی محرمانه( اقتدار پاـکستانیها که در مناطق قبیلهای چندان نیرومند نبوده است ٬در حال حاضر
در کنترل تولید تریاـک و قاچاق آن به خاطر شورش موجود در مرز افغانستان ضعیفتر شده است .عالوه بر
این ٬با تصویب قانون اسالمی و منع مواد مخدر در ماه فوریه وسایل کنترل مواد مخدر با از بین رفتن
مکانیزمهای اجرائی و فقدان روشهای جدید در هم ریخته شد.
 -1حروف  S/ NF/ NC/ NOمخفف کلماتی است که ترجمه آنها به ترتیب عبارت است از:
سری ـ غیرقابل رؤیت برای بیگانگان ـ غیر قابل رؤیت برای پیمانکاران و مشاوران پیمانکار ـ پخش و اقتباس خبر تحت نظر تهیه کننده -مترجم.
 -2مثلث طالیی به فالت صعبالعبور و کوهستانی شای که از شمال شرقی برمه تا تایلند ٬الئوس و چین ادامه دارد اطالق میگردد.
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)خیلی محرمانه( در شش ماه آتی افغانستان مهمترین مشکل سیاستگذاری خارجی پاـکستان را
تشکیل خواهد داد .تا به حال ٬اسالمآباد در رابطه با فشار حدود  140000پناهنده افغانی در داخل
مرزهای خود ٬تبلیغات خصمانه از طرف کابل و مسکو و رویدادهای مرزی از قبیل پرواز جتهای
جنگنده و بمباران گهگاه ٬خونسردی نشان داده است .اصرار اسالمآباد برای کمک به مخالفین در سرنگون
ـکردن رژیم متخاصم ترهـکی  /امین ممکن است بیشترشود ٬لیکن باوقوف به این واقعیت که افغانها و روسها
با مداخله در بلوچستان میتوانند مشکالت بسیاری برای پاـکستان به وجود آورند ٬از این کار اجتناب
خواهند ورزید.
)خیلی محرمانه(پاـکستان احتماًال به دنبال اجالس غیرمتعهدها درسپتامبر در هاوانا موفق خواهد شد
به این جنبش به پیوندد .اسالمآباد تالشی وسیع و مؤثر به خرج داده است تا به عضویت سازمان مزبور
پذیرفته شود .حتی با وجود مخالفت افغانستان ٬پاـکستان به عضویت جنبش درخواهد آمد ٬البته افغانها
تهدید کردهاند که به مخالفت خودادامه خواهندداد .پس از انحالل پیمان سنتو دراوائل سال جاری هند نیز
مخالفت خود را با پیوستن پاـکستان به این جنبش کنار گذارد.
)خیلی محرمانه( روابط این کشور با هند تنها نقطه امیدوارکننده در اوضاع جاری پاـکستان است .در
 33سال گذشته از ماهیت جداـگانه این کشور این روابط بهتر از پیش بوده است .نهتنها روابط کنونی و
دیپلماتیک بلکه روابط هوایی ٬مخابراتی و تجاری نیز برقرار شده است .مسئله الینحل کشمیر نیز گویا
ـکنار گذاشته شده ٬و هر یک از این دو کشورها ٬گویی تصمیم گرفتهاند در امور داخلی و خارجی یکدیگر
مداخله ننمایند .رهبریت پاـکستان با مشاهده خونسردی هند در برابر اعدام بوتو بسیار راضی شده است .با
وجود عدم اعتماد اسالمآباد به دهلینو به خاطر روابطش با رژیم ترهـکی در کابل ٬پاـکستان به نحوی از
انحاء به هند به عنوان یک منبع پشتیبانی مینگرد.
)سری( لیکن این هماهنگی و همزیستی ادامه نخواهد یافت .خروج دسای و جانشین شدن چاران
ّ
سینگ قطعًا سبب به قدرت رسیدن یک دولت ایدهالیست و ناسیونالیست در هـند خـواهـد گـردید.
سیاستهای هند به هیچ وجه با پاـکستان خصومتآمیزنیست ٬لیکن حساسیت هند درمورد تسلیحات اتمی
ممکن است این خصومت را بار دیگرپدید آورد .اـگر دهلینو متوجه شود که پاـکستان در تأمین تسلیحات
اتمی جدی است ٬روابط دو کشور قطعًا به تیرگی خواهد گرایید .با آماده شدن هند برای برگزاری انتخابات
در ماه نوامبر ٬دولت سینگ هیچ گونه اقدامی که منجر به قطع روابط شود انجام نخواهدداد ٬گرچه در بعضی
از قسمتهای سخنرانی انتخاباتی مجبور خواهد بود به ”بمب“ پاـکستانی نیز اشارههایی بنماید.
تهیه کننده :کارن لنگه تیگ
تصویبکننده :جورج هاریس

سند شماره )(65

خیلی محرمانه
تاریخ 25 :شهریور 1358ـ  27اوت 79
به :وزارت امور خارجه در واشنگتن دی.سی.
از :سفارت آمریکا در اسالمآباد
موضوع :فشرده اطالعات دولت پاـکستان برای کدل ولف
1ـ جلسه سه ساعته در وزارت خارجه در تاریخ  16اوت به صورت بحث و توجیه سپری شد:
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توجیهـکنندگان از سوی دولت پاـکستان عبارت بودند از سپهبد اختر ٬رئیس اطالعات ٬غالم اسحاقخان٬
وزیر دارایی و آقاشاهی مشاور رئیس جمهور در وزارت امور خارجه )وزیر خارجه بدون قید و شرط(٬
شاهی ریاست این هیئت را به عهده داشت .بخشهای توجیهی کامل ٬و تبادل نظرها با خوشحالی صورت
ـگرفت.
2ـ توجیه اطالعاتی :اطالعات ارائه شده توسط سپهبد اختر عبارت بود از خطراتی که از طـرف
همسایگانش یعنی هند و افغانستان امنیت پاـکستان راتهدید میکند و نیز نقش شوروی در اوضاع جاری
افغانستان .وی یادآور شد که انقالب آوریل  1978کابل سبب شد که شوروی با یک جهش ازاوکسوس به
خیبر برسد .وی پس از آن به شرح وقایع پس از آن پرداخت و اوضاع شورشها در  24و  28استان و
جزییات سالحهای ارسالی شوروی را تشریح نمود .اختر از هند به عنوان یک قدرت ”برجسته“منطقهای
یاد کرد ٬رابطه هند و شوروی را با تضاد شوروی و چین مرتبط دانست و بر برتری نظامی هند نسبت به
دیگر همسایگان خود تأـکید نمود ٬و پاـکستان را یک ”مانع کوچک“ در برابر ”غرور هند“ و نقش آن در
منطقه که مورد تأیید آمریکا و شوروی است ٬دانست .در مورد تواناییهای نظامی و صنعتی هند ٬بدون
اشاره به مقاصد آن صحبتها و سخنان زیادی ایراد گردید.
3ـ اطالعات ارائه شده توسط شاهی :مشاور وزارت خارجه آقاشاهی در سخنان خود سعی کردنشان
دهد که در طول سالها در روابط آمریکا و پاـکستان نقاط اصطکاـکی وجود داشته است ٬لیکن در رابطه با
روابط آتی اظهار امیدواری کرد و گفت پاـکستان در نظر ندارد قدرت اتمی برای خود پدید آورد.
4ـ با مروری مختصر به وقایع تاریخی ٬شاهی به مطالب زیر پرداخت) .الف( کمک نظامی آمریکا به
هند در سال ) ٬1962ب( عدم نارضایتی آمریکاازصمیمانهتر شدن روابط بین چین و پاـکستان در سالهای
1960؛ )ج(اقدامات آمریکا در درگیری پاـکستان و چین در سال  1965و تحریم تسلیحاتی که ادعا کرد
)به خطا( که تا سال  1975ادامه یافته بود) .د( عدم نارضایتی پاـکستان در رابطه با پیمان سنتو و عملکرد
ـکمکهای نظامی واقتصادی آمریکا )در مقایسه باتعهدات سال  1954وتوافقهای (1959؛ )ه( رد تقاضای
مربوط به 7ـ A؛ )و( تضاد ایجاد شده در مورد قرارداد مجتمع هستهای فرانسه در پاـکستان )ـکه بنا به گفته
وی به خاطر اصرار آمریکا لغو گردید در حالی که آمریکا اعالم کرده بود که قراردادهای منعقده در مورد
تارپور هند به قوت خود باقی است(؛ و) ٬ز( کاربرد کنونی اصالحیه سیمینگتون در مورد غنیسازی
هستهای )و یادآور شد که این معیاری مضاعف در مقایسه با ادامه فروش سوخت غنی شده به هند توسط
امریکاست که خود باعث منفجر شدن تأسیسات هستهای گشته است( .در این رابطه ٬شاهی با صراحت
تمام گفت ”ـکه پاـکستان جدیداً تأسیسات غنیسازی اورانیوم را تأمین کرده است“ .در پاسخ به این سؤال
ـکدل که چرا با وجود نیاز صلحآمیز پاـکستان به اورانیوم غنی شده ٬این تأسیسات تأمین شده است؟ شاهی
ـگفت پاـکستان تصمیم گرفته است سوخت کامل را تهیه کند تا از فشارهای خارجی وارده از کانوپ و
ـکاناداییها مصون بماند .وی با صراحت گفت ”پاـکستان در نظر ندارد بمبی تولید کند“.
5ـ شاهی گفت پاـکستان حاضر است کارخانه فرانسوی خود و پلوتونیوم حاصله از آن را در کنترل
جامعه بینالمللی قرار دهد .او به تالشهای پاـکستان در زمینه فراهم آوردن یک منطقه عاری از تسلیحات
هستهای براساس منطقهای ٬شامل سانوفز آن و پیشنهاد آن به هند جهت بررسی دوجانبه اشاره کرد .وی
ـگفت پاـکستان با وجود هند ”یعنی خطر قدیمی“ و افغانستان یعنی ”خطر جدید“” ٬وابرقدرتهایی که با ما
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ال تنهاست .وی گفت” :اما پاـکستان مغرور است“” ٬تالشهای مالمتآمیز
مخالف هستند“ در منطقه کام ً
مطبوعاتی آمریکاموجب پیدایش دوستانی دراینجا نخواهدشد “.شاهی گفت احتمال دارد که پاـکستان به
شوروی نزدیک شود ٬چون بسیاری از روشنفکران با آن موافق هستند.
6ـ پیرامون شایعات بمب اسالمی ٬شاهی گفت” :ما تکنولوژی الزم برای ساختن بمب را در اختیار
نداریم .ما نه درخواست کمک کردهایم و نه در برنامه اتمی خود از دیگر کشورهای مسـلمان کـمک
ـگرفتهایم .نیل به هدف مورد نظر در پاـکستان در برنامه)مسالمتآمیز( یک هدف مهم برای پاـکستان بوده و
پاـکستان را به صورت یک عرضهـکننده در بازار درخواهد آورد .ما قصد نداریم سالح بسازیم “.چندی
بعد ٬شاهی به طور ضمنی پرسید که آیا آمریکامیتواند ثابت کند که پاـکستان از لیبی و یا کشورهای دیگر
در رابطه با برنامه اتمی پول دریافت کرده است؟“وی گفت که این نظریه که لیبی ممکن است بخواهد ازیک
بمب غیرمجرب پاـکستانی برای جهاد علیه یهودیان و مسیحیان استفاده کند تنها ”جنبه تخیلی“ دارد و
بس.
7ـ سرپرست ولف ٬با اعالم اینکه مقاله برت ”نادرست“ بوده است ٬گفت هیئت نمایندگان خود در
ـکنگره با ”ـکماندوهای صلح“ نامگذاری کرده است ٬که به روابط درازمدت با پاـکستان عالقهمندند و
نمیخواهند که عامل پیوندشان تنها دشمنان مشترک باشد .او اظهار داشت که تنها به ”ثبات منطقه“ که به
نفع پاـکستان و آمریکاست ٬توجه دارد .وی گفت مسئله اتمی در منطقه اختالفات و تشنجهایی را پدید
خواهد آورد .وی به صحبت پیرامون طرز فکر ـکنگره در مورد عدم تکثیر اتمی پرداخت ٬و از اصالحیه
سیمینگتون حمایت کرد و سعی کرد موارد استفاده روشهای مختلف را در کشورهای گوناـگون بسته به
مراحل اتمیشان برای ما توضیح دهد.
9ـ ولف بر نیاز به اعتماد در روابط پاـکستان و آمریکا تأـکید کرد و یادآور شد که قراردادهای  1954و
 1959به قوت خود باقی است )و آنها را مردود نشمرد( ٬و از نیاز به چشمپوشی از مقاالت نادرست که
هدفشان تنها به فروش رفتن روزنامه است سخن گفت ٬و به شاهی اطمینان داد که آمریکا در نظر ندارد در
امورداخلی پاـکستان مداخله نماید و گفت که آمریکا میل دارد به هرطریق که شده به پاـکستان کمک نماید.
ولی وی به محدودیتهای موجود در قوانین )و سیاستهای( آمریکا اشاره کرد و گفت که شخصاً متعهد شده
است ٬که تکثیر تسلیحات اتمی را تحت کنترل درآورد.
10ـ دیگر اعضای ـکنگره در همان حال که اختالف نظرات موجود پیرامون این مسئله را بین خود
مطرح میکردند ٬در گفتگوهای خود نیز از موضع ولف حمایت مینمودند .بون و الرگومارسینو از دولت
پاـکستان میخواستند که به آمریکا کمک کند تا این وضع را پشت سر بگذارید .گایر بر نیاز به پیشرفت
اقتصادی تأـکید میکرد و استارک و دورنان نیز از پاـکستان میخواستند .که در برنامههای خود پیرامون
تأمین توانایی اتمی تجدیدنظر نماید.
11ـ غالم اسحاق در پاسخ به ولف خاطرنشان ساخت که پاـکستان در نظر دارد ”مهارت الزم برای
تولید سوخت اتمی“ را به دست آورد ٬تا بتواند نیاز آتی خود را در زمینه انرژی تأمین نماید؛ وی گفت ٬این
امر بین  5تا  10سال طول خواهد کشید .وی گفت کارخانههای بعدی پاـکستان عبارت خواهند بود از
راـکتورهای مولد که حتمًا به سوخت غنی شده نیاز خواهند داشت .وی در ادامه گفت” :ما کشوری فقیر و
ال محو خواهد شد“.
ـکوچک هستیم ٬ولی غیرمشمول نیستیم .پاـکستان در یک جنگ اتمی کام ً
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12ـ گفتار غالم اسحاق خیلی مختصر بود؛ غالم اسحاقخان وزیر دارایی به کرات از مواضع استاندارد
دولت پاـکستان پیرامون اوضاع اقتصادی یاد میکرد .او گفتار خود را با ذـکر این مطلب که دولت کنونی یک
اقتصاد ”آشفته“ را به ارث برده و در دو سال گذشته اقدامات بسیاری در جهت نجات آن انجام داده است٬
آغاز کرد.
ال با هفت سال
وی گفت :نتیجه آن دو سال رشد اقتصادی مولد در بخشهای تولیدی بوده است ٬که کام ً
قبل که در همه بخشها به استثنای بخش خدمات توأم با رکود بود ٬مغایرت دارد .دولت نیز سعی کرده است
با مسئله بودجه با قوت تمام برخورد نماید ٬که حاصل آن را میتوان در انتقاد شدید از افزایش مالیاتها
مشاهده کرد .مدتی نیز طول خواهد کشید تا وضع موازنه پرداخت بهتر شود .برای به دست آوردن فرصت
بیشتر٬دولت پاـکستان دردواجالس اخیرکنسرسیوم کمک به پاـکستان٬خواستار برنامهریزی دوباره دیون
خود گردید .وی گفت هدف ”دستیابی“ به  0/75درصد تولید ناخالص ملی بر  DCSبرای کـمکهای
خارجی است .وی گفت که آمریکا بیش از  %20تولید ناخالص ملی را به کمک خارجی اختصاص نداده
است .در نتیجه عدم درک صحیح از رویدادهای کنسرسیوم ٬اسحاق مدعی است که هر دو بار تقاضای
پاـکستان درکنسرسیوم توسط آمریکا رد شده است.وی گفت که اـگر پاـکستان کمک بیشتری دریافت نکند
و یا وامهای آن دوباره برنامهریزی نشود ٬پیشرفت آن متوقف و بیچارگی ملت پاـکستان رو به فزونی
خواهد گذاشت ٬معذالک وی چنین وانمود نکرد که علت آن ناشی از بحران موازنه پرداخت بوده است .به
نظر ما وی میخواسته است در برابر این حضار منطقی باشد و حالت تهدیدکننده نداشته باشد.
13ـ گزارش مربوط به گفتگوهای هیئت نمایندگان ـکنگره پیرامون مواد مخدر در تلگرام جداـگانه
مطرح خواهد گردید.
14ـ این گزارش ٬تکرار میکنم به وسیله نمایندگان ـکنگره مشاهده نشده است.
سند شماره )(66
خیلی محرمانه
تاریخ 19 :شهریور 1358ـ  10سپتامبر 79
به :وزارت امور خارجه در واشنگتن دی .سی.
از :سفارت آمریکا در اسالمآباد
موضوع :مطبوعات پاـکستان وام  200میلیون دالری عربستان سعودی به پاـکستان را تأیید میکنند
1ـ )طبقهبندی نشده( روزنامه پاـکستان تایمز در شماره  9سپتامبر خود گزارش داده است که پاـکستان
اـکنون موافقتنامهای را با عربستان سعودی جهت یک وام بدون بهره  200میلیون دالری که به اقساط در
جریان سال مالی کنونی بازپرداخت خواهد شد ٬منعقد ساخته است .این مقاله همچنین حاـکی از آن است
ـکه  100میلیون دالر از این وام در هفته آخر ماه جاری و  100میلیون دالر دیگر در ماه ژوئن آینده
پرداخت خواهد شد .در این مقاله گزارش شده است به این وام بهرهای تعلق نخواهد گرفت و ظرف یازده
سال پس از یک مهلت چهارساله معافیت از پرداخت ٬بازپرداخت خواهد شد.
ال قابل اعتماد در مورد
2ـ )محرمانه(اظهارنظر :این مقاله که به قلم اسالم شیخ یک روزنامهنگار معمو ً
مسائل اقتصادی نوشته شده است ٬تأییدکننده شایعاتی است که ما شنیدهایم ٬مبنی بر اینکه آفتاب ٬وزیر
اقتصاد در جریان سفر اخیر خود به عربستان سعودی این قرارداد را امضاء کرده است و مقامات بانکی و
وزارت دارایی گفتهاند که انتظار دارند اولین  100میلیون دالر این وام در ماه سپتامبر دریافت گردد .این
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وام کمک مؤثری به اصالح موازنه بازرگانی پاـکستان خواهد کرد) .پایان اظهارنظر(
3ـ )طبقهبندی نشده( نسخههایی از این گزارش به وزارت امور خارجه ارسال میگردد.
سند شماره )(67
خیلی محرمانه
تاریخ 28 :شهریور 1358ـ  19سپتامبر 79
به :وزارت امور خارجه در واشنگتن دی .سی.
از :سفارت آمریکا در اسالمآباد
موضوع) :طبقهبندی نشده( سفر فرمانده نیروهای آمریکا در خاورمیانه )خیلی محرمانه(
2ـ دریابد رابرت دبلیو .چونینگ فرمانده نیروهای خاورمیانهای در تاریخ 19ـ 15سپتامبر ) 28ـ 24
شهریور( از پاـکستان بازدید به عمل آورد .در این مدت چونینگ سه روز در اسالمآباد به سر برد و با
مقامات نظامی و غیرنظامی دولت پاـکستان مالقات کرد .این گزارش محتوی مالقاتهای دریابد با مشاور
وزارت خارجه آقاشاهی و وزیر خارجه شهنواز است .مالقاتهای وی با رئیس جمهور ضیاءالحق در
تلگرام سپتامبر گزارش شده است.
3ـ دریابد چونینگ در صبح روز  26شهریور ماه به وزارت امور خارجه رفت تا با وزیر خارجه
شهنواز مالقات نماید .به محض ورود به وزارتخانه ٬شهنواز گفت که آقاشاهی مشاور وزارت خارجه با
وی گفتگو خواهد کرد ٬و او نیز در این گفتگو شرکت خواهد کرد .مقام سفارتی نیز به عنوان منشی وی را
همراهی میکرد.
4ـ آقاشاهی ظاهرًا میخواست در مورد نقل و انتقاالت کشتیهای شوروی و MTER PICTIVITY
در اقیانوس هند گفتگو نماید .وی از دریابد چونینگ سؤال کرد که آیا ناوهای شوروی دائماً ناوهای
آمریکایی را تعقیب کرده و با آنها در تماس هستند .وی همچنین در مورد فعالیتهای شوروی در بنادر
اقیانوس هند چون سوکوترادو دماغه کامراهن سؤاالتی را مطرح کرد .در رابطه با دماغه کامراهن وی گفت
چینیها معتقدند که شوروی یک پایگاه دریایی در آنجا ایجاد کرده و در رابطه با مقاصد شوروی در آسیای
جنوب شرقی و اقیانوس هند این نقطه از اهمیت استراتژیکی برخوردار است.
 5ـ دریابد چونینگ گفت این شایعه که شاهزاده رشید درابوظبی یک پایگاه دریایی میسازد تا توسط
آمریکا مورد استفاده قرار گیرد و آقاشاهی نیز آن را شنیده است ٬صحت ندارد .وی همچنین در مورد
فعالیتهای نیروی دریایی شوروی در منطقه توضیحاتمفصلی به آقاشاهی داد و گفت با وجود رفت و آمد
مکرر ناوهای شوروی به بنادر اقیانوس هند ٬شواهدی وجود ندارد که بتوان گفت آنها تأسیساتی در این
بنادر دایر کردهاند .وی پیرامون تأسیسات و ناوهای فرماندهی نیروهای آمریکا در خاورمیانه به آقای
شاهی توضیح داد و نیروهای خود را با نیروهای شوروی در منطقه مقایسه نمود.
6ـ در پاسخ به مشاور وزارت خارجه آقاشاهی ٬دریابد چونینگ به تشریح کلی ترکیب نیروهای
آمریکا در سطح جهان وتشریح نقطه مسئولیت هر ناوگان پرداخت .بنا به درخواست آقاشاهی وی گفت که
ایران ناوهای جنگی مورد درخواست خود را به آمریکا پس داده است .شاهی ظاهرًا از نحوه تشریح
دریابد در مورد تکنولوژی ناوهای اسپروآلن در شگفت مانده بود و به نحوی معتدل موضوع ناوهای نوع
ـگیرینگ پاـکستان رامطرح نمود .دریابدچونینگ بدون صحبت ازتحویل احتمالی آتی )و یافقدان تحویل(
ناوهای گیرینگ گفت دو ناو تحویل داده شده مناسب با نیاز پاـکستان میباشند .شاهی در همین جا به

پاـکستان )455  (2

موضوع خاتمه داد.
سند شماره )(68
خیلی محرمانه
تاریخ 28 :شهریور 1358ـ  19سپتامبر 79
به :وزارت امور خارجه در واشنگتن دی .سی - .با اولویت
از :سفارت آمریکا در اسالمآباد
موضوع :پیشبینی موازنه پرداختهای جدیدـ سالهای مالی 1979/80
خالصه :ما پیشبینی ماه مارس موازنه پرداختهای سال مالی ) 1979/80مرجع الف( را دوبـاره
بررسی کرده و آن را باپیشبینی موازنه پرداخت جاری وزارت دارایی مقایسه نمودهایم .با وجود تغییرات٬
نتیجه خالص ٬ناچیز ولیکن در همان حال عمده است ٬که نوعی شکاف خالی از منابع مالی به حساب
میآید و علت آن نیز این است که انتظار داریم در کوتاه مدت در میزان قروض کاهش پدید آید .گمان
نمیکنیم که افزایش قیمت نفت تأثیر چندانی بر آن داشته باشد ٬چون قدری صرفهجویی در رابطه با
پروژههای عمرانی به عمل آمده است ٬طبق برآورد ما ٬میزان صادرات برخالف پیشبینی دولت پاـکستان
ـکه  1/95میلیارد دالر بوده است ٬حدود  2میلیارد دالر خواهد بود که البته بستگی به عملکرد خوب
صادرات پنبه و برنج دارد .واردات ٬به خاطر افزایش قیمت نفت و قیمت کاالهای دیگر حدود  4میلیارد
دالر خواهد بود .برآورد دولت پاـکستان  4/2میلیارد دالر است ٬لیکن از نظر ما این روش واردات بخش
عمومی را بیش از حد برآورد نموده است .مازاد حساب نامریی حدود یک میلیارد دالر خواهد بود و علت
آن نیز ارسال حدود  1/6میلیارد دالر پول توسط کارگران از خارج خواهد بود .دولت پاـکستان کسری
بودجه جاری را  1/2میلیارد دالر برآورد کرده ٬ولی به نظر ما این کسری بیش از یک میلیارد دالر نخواهد
بود .طبق برآورد ما جریان سرمایه خالص در درازمدت پس از کسر بازپرداختها حدود  540میلیون دالر
خواهد بود ٬در حالی که دولت آن را  577میلیون دالر اعالم کرده است.پیشبینی اولیه ما در مورد کسری
بودجه  438میلیون دالر بود که کمی کمتر از برآورد دولت پاـکستان بوده و علت آن نیزاختالف موجود در
واردات بوده است .عالوه بر این ٬در سال گذشته وامی معادل  285میلیون دالر دریافت شده که باید
بازپرداخت گردد .دولت پاـکستان در نظر دارد با استفاده از  175میلیون دالر ارز وارده در کوتاه مدت
حدود  460میلیون دالر وام کوتاهمدت و اعتبارعرضهـکنندگی به دست آورد.به نظر ما آنها در این زمینه
موفقیت چندانی نخواهند داشت و رقمی معادل  400میلیون دالر را در نظر دارند ٬که بسیار زیاد و سنگین
است .البته در پیشبینیهای خود رقم  90میلیون دالری را که پاـکستانیها قرار است از صندوق بینالمللی
پول وام دریافت دارند ٬وارد نکردهایم .با اضافه کردن وامهای کوتاه مدت صندوق بینالمللی پول ٬وامهای
ـکمکی )از ایران ٬انگلستان و غیره( شاهد یک شکاف فاقد منابع مالی  219میلیون دالری خواهیم بود که
دولت پاـکستان آن را  294میلیون دالر اعالم کرده است.
 200میلیون دالر وام زکات عربستان سعودی را نیز به علت عدم اطمینان در مورد دریافت و حتی
زمان دریافت آن در برآوردهای خود واردننمودهایم .در صورتی که پاـکستان  100میلیون دالر را در ماه
سپتامبر و  100میلیون دالر دیگر را در ماه ژوئن دریافت کند ٬وضع مالی آن کشور تا مدتی بهبود خواهد
یافت) .پایان خالصه(
1ـ ما پیشبینی و برآوردهای خود را در مورد موازنه پرداختهای سال مالی 1979/80تجدید و آن را
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با برآوردهای وزارت دارایی مقایسه کردهایم .این برآوردها به چند سؤال مطروحه اخیر توسط واشنگتن
)تلگرام مرجع ب( پاسخ میدهد .طبق برآورد ما میزان رشد صادرات بیش از واردات خواهد بود ٬ولی
سرعت آن به قدری نخواهد بود که بتواند کسری تجاری را جبران نماید .برآورد ما در مورد صادرات 2
میلیارد دالر یعنی  17درصد بیش از  1/7میلیارد دالر مشروط سال مالی  1978/79میباشد و کمی
بیش از برآورد  1/95میلیارد دالری دولت پاـکستان است .به علت عالئم خوب مربوط به برداشت پنبه
ـگمان میکنیم که میزان صادرات پنبه خام و برنج بیشتر از برآورد پیشین ما باشد.
2ـ برآورد ما در موردواردات  4میلیارد دالر یا 10درصد بیش از برآورد سالهای مالی  1978/79که
 3675میلیون دالر بود ٬میباشد .کسری تجارت سالهای  1979/80حدود  2میلیارد دالر است که کمی
بیش از سال گذشته است ٬ولی در عین حال کمتر از برآورد  2/2میلیارد دالری دولت پاـکستان است.
3ـ علت اختالف موجود بین ارقام ما و ارقام دولت پاـکستان درواردات بخش عمومی نهفته است .از
نظر ما دولت پاـکستان واردات بخش عمومی را به خصوصی در حالی که دولت سعی دارد کسری بودجه را
با کاهش هزینههای عمرانی و کاهش پیشرفت پروژههای موجود جبران سازد ٬بیش از حد برآورد کرده
است.
4ـ ارسال پول نقد توسط کارگران مقیم خارج در سالهای  1978/79حدود  1/4میلیارد دالر ٬یعنی
 20درصد بیش از سال مالی  1977/78بوده است .این روند سیر نزولی دارد و به نظر ما حدود  7درصد
افزایش خواهد داشت و با در نظر گرفتن  100میلیون دالر ارز ارسالی حدود  1/6میلیارد دالر خواهد
شد .طبق برآورد ما دیگر ارقام نامریی )هزینه بیمه و حمل کاال ٬نرخ بهره ٬هزینه سفر ٬هزینههای دولتی و
غیره( ٬حدود  560میلیون دالر کسری به بار خواهد آورد و بالغ بر یک میلیارد دالر خواهدگردید .در این
رابطه ما نیز با دولت پاـکستان همعقیده هستیم که کسری جاری  980میلیون دالر در مقایسه با 1/2
میلیارد دالر کسری برآورد دولت میباشد.
5ـ ورود سرمایه در درازمدت )ـکمک و سرمایههای بخش خصوصی(حدود یک میلیارد دالر ٬و کمی
پایینتر از برآورد  1/05میلیارد دالری دولت پاـکستان خواهد بود .اختالف موجود نیز مربوط به برآورد
زیاده از حد دولت پاـکستان در مورد واردات کمکی است .رهن وامهای درازمدت ٬از قبیل پازپرداخت
وامهای نفتی صندوق بینالمللی پول 375 ٬دالر در برآورد ما و دولت پاـکستان است.
بنابراین برآورد ما در مورد سرمایههای درازمدت  542میلیون دالر و در برآورد دولت پاـکستان 577
میلیون دالر میباشد .با جمعبندی حساب سرمایهای و جاری کسری موازینه حدود  438میلیون دالر
است ٬در حالی که موازنه پرداخت دولت پاـکستان نسبت به سال گذشته حدود  285میلیون دالر افزایش
یافته است .دولت امیدوار است بتواند  460میلیون دالر پول از طریق اعتبار عرضهـکنندگی ٬وامهای بانکی
حاصله از طریق اقدامات بانکهای خارجی و پاـکستانی فراهم آورد .به نظر ما این مقدار پول فراهم نخواهد
آمد و تنها حدود  400میلیون گردآوری خواهد شد ٬که آن هم در رابطه با ناراحتیهای جامعه بانکداران
نسبت به پاـکستان بعید به نظر میرسد.
7ـ دولت پاـکستان با امتیازات خاص برداشت میتواند از صندوق بینالمللی پول  900میلیون دالر
دریافت دارد ٬ولی فکر نمیکنیم که دولت پاـکستانبتواند شرایط مورد نیاز صندوق بینالمللی پول را در
انجام ”تالش معقول و منطقی“ برای ثابت نگاهداشتن اقتصاد داخلی تأمین کند ٬و بنابراین این رقم را در
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برآوردهای خود وارد ننمودهایم .با اضافه کردن موازنه اصلی ٬قراردادهای صندوق بینالمـللی پـول٬
وامهای کوتاهمدت و قروض احتمالی )از ایران ٬انگلستان ٬سوئیس و غیره( برخالف برآورد  294میلیون
دالری دولت پاـکستان طبق برآورد ما شکاف مالی فاقد منابع پولی 219 ٬میلیون دالر خواهد بود.
8ـ ما  200میلیون دالر زکات عربستان سعودی را به علت عدم اطمینان مقامات دولت پاـکستان در
مورد دریافت آن در برآوردهای خود به حساب نیاوردهایم ٬ولی اـگر  100میلیون دالر آن در سپتامبر
دریافت شود ٬شکاف مالی فاقد منابع پول به  119میلیون دالر تقلیل خواهد یافت و اـگر  100میلیون دالر
دیگر نیز در ماه ژوئن دریافت گردد ٬این شکاف فقط به  19میلیون دالر تقلیل خواهد یافت .با اینوصف٬
ارز خارجی دولت پاـکستان حتی قبل از دریافت  100میلیون دالر ثانی به پایان خواهد رسید.
9ـ پیشنویس ما با پیشنویس صندوق بینالمللی پول و پیشنویس دولت پاـکستان مطابقت دارد.
اطالعاتی دقیقتر سبب شده است که ما بتوانیم وامهای درازمدت و بهره و سرویس وامهای کوتاه مدت را
در زیر خط موازنه اصلی قرار دهیم.
10ـ برآورد ما در مورد بازپرداخت به همراه برآوردمان در ماه مارس به منظور مقایسه در سه جدول
آمده است.
الف ـ جدول موازنه پرداخت ٬ب ـ حساب تجاری ٬ج ـ منابع مالی کوتاه مدت .در ستون جداـگانه
جدیدترین برآورد وزرای دارایی را نیز وارد کردهایم .توضیحات الزم در مورد هر جدول نیز داده شده
است.به علت تجدیدنظر در مورد پیشنویس ٬تمام ارقام مربوط به پیشبینی ”ماه مـارس سـفارت“
مستقیماً با ارقام مرجع الف قابل مقایسه نخواهد بود.
جدول الف
سال مالی  1979/80برآوردهای مربوط به موازنه پرداخت
)تمام ارقام به میلیون دالر آمریکا(
برآورد سفارت در ماه مارس
موازنه تجاری
)جدول ب(
خارجی به عالوه
داخلی
انتقال سرمایههای
خصوصی
غیره

1840ـ
365ـ
1400
120

برآورد سفارت در ماه سپتامبر

2000ـ
400ـ

برآورد دولت پاـکستان

2250ـ
400ـ

1600

1600

120

120

بهره )شامل نرخ بهره
صندوق بینالمللی
پول(
نامرئی
موازنه حساب جاری
سرمایههای بخش
خصوصی
سرمایههای بخش
دولتی
)پیشنهادی(
غیرپروژهای

300ـ
588
985ـ
52
985
)(685
300

300ـ

300ـ

1020

1020

980ـ

1230ـ

52

32

965

1020

)(685

)(740

280

280
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400ـ

400ـ

400ـ

حساب مالی نفتیـ
صندوق بینالمللی پول

59ـ

75ـ

75ـ

حسابهای سرمایهای درازمدت

587

542

577

موازنه اصلی

407ـ

438ـ

655ـ

منبع تأمین:

50

ـ

90

ـ

34

34

برنامهریزی دوباره وامها

63

63

63

ـکوتاهمدت خاص )جدول ج(

0

122ـ

172ـ

294ـ

219ـ

294ـ

صندوق بینالمللی پول
اختصاص به امتیازات ویژه برداشت

شکاف فاقد منابع مالی

جدول ب
سال مالی  1979/80موازنه پرداخت ـ حساب تجاری
)تمام ارقام به میلیون دالر آمریکا(

سفارت مارس

ـگندم

160

سفارت سپتامبر
130

دولت پاـکستان
132

روغن خوراـکی

220

230

247

ـکود شیمیایی

170

215

219

نفت بخش عمومی

700

855

854

بخش خصوصی

1400

1400

1278

بخش عمومی

1000

1170

1470

ـکل واردات

3650

4000

4200

پنبه خام

110

115

110

نخ

250

240

230

پارچه

220

220

220

برنج

286

400

400

غیره

950

985

990

ـکل صادرات

1810

2000

1950

موازنه تجاری

1840

2000

2250
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جدول ج
سالهای  1979/80برآورد موازنه پرداخت ـ منابع مالی خالص
ـکوتاه مدت

خالص کوتاهمدت

تمام ارقام به میلیون دالر آمریکا
دولت پاـکستان
172

سفارت

قروض مهم )بازپرداخت(

285

286

وام گندم سیتیبانک

55

55

اعتبار عرضهـکنندگی

136

136

اعتبار مربوط به کود

80

80

بانک عمران اسالمی

15

15

منابع پول احتمالی

485

408

سیتیبانک

100

75

ICCD

100

75

اعتبار مربوط به کود

100

100

اعتبار عرضهـکنندگی

53

53

بانک عمران اسالمی

40

40

بانکهای پاـکستانی

65

65

122

14ـ توضیحات مربوط به واردات
ـگندم :به علت وضع جاری محصول گندم دولت پاـکستان  0/75میلیون تن گندم را با نرخ  174دالر
برای هر تن به خارج صادر خواهد کرد ٬در حالی که گمان میکردیم این مقدار  1میلیون تن با نرخ 160
دالر هر تن باشد.
روغن خوراـکی :انتظارداریم که ارقام دولت پاـکستان در رابطه با روغن خوراـکی ثابت بوده و قیمت هر
تن آن نیز  600دالر باشد.
ـکود :واردات دولت پاـکستان در زمینه کود مطابق با برآورد کمک دولت بوده و قیمتها کمی بیشتر
خواهد شد یعنی  5/000/000تن به قیمت تنی  230دالر  200/000تن کود نیتروفسفات به قیمت تنی
 215دالر ٬و  190/000تن کود اوره به قیمت تنی  170دالر وارد خواهد کرد .این ارقام خیلی دقیقتر از
ارقام مورد استفاده در برآورد مارس ) 1میلیون تن به قیمت هر تن  170دالر( میباشد.
نفت بخش عمومی :ما برآوردهای دولت پاـکستان را پذیرفتهایم.
واردات بخش خصوصی :صرفهجویی کلی ناشی از کمبود ارز خارجی ٬حدود  100میلیون دالر از
برآورد قبلی را از بین خواهد برد.
واردات بخش عمومی :گرچه ما برآورد قبلی خود را کمی باال بردهایم لیکن کند شدن و کاهش یافتن
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پروژههای عمران واردات این گونهای را کمتر از برآورد دولت پاـکستان نشان خواهد داد.
15ـ توضیحات مربوط به صادرات :پنبه خام :شواهد موجود که حاـکی از خوب بودن محصول است
نشانگر آن است که  800/000جوال پنبه ٬به جای برآورد  600/000جوال پیشین ما صادر خواهد شد٬
به قیمت حدود هر پوند  0/55دالر ٬در صورتی که میزان برداشت بیش از  800/000جوال باشد ما
برآورد خود را نیز بعدًا تغییر خواهیم داد.
نخ پنبه :برآورد زیاده از حد سال گذشته ارقام مربوط به آن را کاهش داده است.
برنج :قیمت برنج در فصل آخر سال  1978/79بیشتر تقویت خواهد شد و میزان صادرات را به 340
میلیون دالر بالغ خواهد کرد.
غیره :تورم نیز نسبت به برآوردهای گذشتهمان افزایش خواهد یافت.
16ـ توضیحات مربوط به مواد نامرئی :هزینه حمل کاال و بیمه :مانند برآورد قبلی است یعنی 10
درصد کل واردات را در بر میگیرد.
انتقال سرمایه بخش خصوصی :انتقال این سرمایهها کاهش خواهد یافت و حدود  100میلیون دالر
خواهد بود.
بهره :ارقام ارائه شده توسط دولت در مقایسه با برآوردهای قبلی ما تغییر نکرده است.
دیگر موارد نامرئی :ما استنباطهای خود را بر روند پنجساله استوار کردهایم .چون قبًال از طریق
ـکاربرد نادرست ارقام ٬رقم مربوط به دیگر موارد نامریی برابر با صفر بوده و حال آنکه پس از تجدید نظر
مثبت و حدود  100میلیون دالر میگردد.
17ـ توضیحات مربوط به حساب سرمایه :سرمایههای بخش دولتی :ارقام اخیر دولت پاـکستان در
مورد کمکهای غیر پروژهای دقیقتر از ارقام آن در ماه مارس است .لیکن بهرهبرداری از کمکهای غیر
پروژهای دولت کمتر از پیش خواهد بود.
تأسیسات نفتی صندوق بینالمللی پول :رقم ماه مارس به دالر تبدیل نشده است.
امتیازات ویژه برداشت :دولت پاـکستان اختصاص یافتههای جدید را دریافت خواهد کرد.
هومل
وامهای کمکی :تنها وامهای کمکی قطعی را در برآوردها به حساب آوردهایم.
سند شماره )(69
تاریخ 29 :شهریور 1358ـ  20سپتامبر 79
به :وزارت امور خارجه در واشنگتن دی .سی.
از :سفارت آمریکا در اسالمآباد
موضوع :اجالس غیرمتعهدهاـ دو نظریه پاـکستانی
1ـ )تمام متن خیلی محرمانه است(
2ـ ضیاء رئیس جمهور پاـکستان ٬در یک مالقات تشریفاتی با دریاساالر چونینگ ٬به همراه سفیر٬
مطالب زیر را در مورد اجالس غیرمتعهدها مطرح ساخت .ضیاء گفت که شدیداً در رابطه با خـبرگی
لجستیکی کوباییها ٬بخصوص در زمینه تأمین وسایل آسایش ٬و نقل و انتقال مردم و وسایط نقلیه تحت
تأثیر قرار گرفته است .با این وصف از لفاظیهای همه و استفاده دائمی از کـلماتی چـون امـپریالیسم٬
استعمارگری ٬سوسیالیسم و غیره به ستوه آمده بود .ضیاء گفت عدم تعهد برای توصیف این جنبش که از
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اهداف اصلی خود دور شده است ٬عنوان صحیحی نیست .ضیاء گفت احتماًال هریک از کشـورهای
شرکتکننده از کمکهای آمریکا برخوردار است ٬لیکن چون نان را به نرخ روز میخورند نخواستهاند از
آمریکا به خوبی یاد کنند .او با لحنی مالیم و سرزنشبار گفت که آمریکا پیشاهنگ جهان آزاد است و به
همین دلیل این کشور باید در سیاستهای خودتجدیدنظر کند تا در حمایت از دوستانش نقش نیرومندتری
را ایفا نماید.
3ـ آقای اقبال بوت ٬سرپرست وزارت اطالعات که همراه ضیاء به کوبا رفته بود نیز در یک گفتگوی
خصوصی با سفیر همان مطالب را مطرح نمود .بوت میگوید این کنفرانس برای روسها حدود  100میلیون
دالر خرج برداشته و سرمایهـگذاری خوبی بوده است ٬چون جنبش به طرف آنها متمایل شده است .با این
وصف بوت برای نقش پاـکستان و دیگر میانهروها در مقابله با افراطـگرایی بلوک کمونیسم قدری اعتبار
قائل است ٬لیکن بانظریه سفیرمبنی براینکه کوباییها و روسها با اتخاذیک موضوع افراطی غیر قابل تحقق
به هدفی که میخواستهاند دست یافتهاند نیز ٬مخالف نیست .سفیر گفت ٬تا حدودی امکان جدا کردن
جنبش از تمایالت روسی آن به وجود آمد ٬لیکن این عمل به هیچ وجه نتوانست موجبات نارضایتی
ـکوباییها را فراهم آورده و این حرکات قوی نبود که بتواند جنبش را واقعاً غیرمتعهد بنمایاند.
4ـ اظهارنظر :ضیاء و بوت البته چیزهایی را که میخواهیم بشنویم به ما میگویند .در همان حال
هردوشان با ما رفتاری صمیمانه دارند و به نظر ما ضیاء ناراحت است از اینکه باالخره پس از این همه
تالش و کوشش ٬در چنین سازمانی پذیرفته شده است .مشاور وزارت خارجه آقـاشاهی گـذشته از
وابستگی به آمریکا ٬از دیرباز مایل به پیوستن به این جنبش و سازمانهای چندجانبه بوده است .مـا
امیدواریم که ضیاء و مقامات عالیرتبهاش با تجربهای که از عدم توافقها و تفرقههای موجود در جنبش
داشتهاند ٬بیش از آقاشاهی در سیاستهای دولت پاـکستان واقعگرایی به خرج دهند.
سند شماره )(70

ـکراچی ٬پاـکستان صورت مذاـکرات
تاریخ 7 :مهرماه 1358ـ  29سپتامبر 79
مکان :دفتر اقبال در کویته
خیلی محرمانه
سرکنسولگری آمریکا
شرکتکنندگان :فیض اقبال ٬سردبیر بلوچستان تایمز .جان اس .بریمز ٬مقام سیاسی  /اقتصادی ٬کراچی
موضوع :بوقلمونصفت؛ پس از سقوط ترهـکی ٬بلوچها نفسی به راحتی میکشند .تغییر در ایران توافق
مری ) (MARRIبا حکومت نظامی پاـکستان؟ ٬بیگم بوتو در بورخه )لباس سنتی زنان پاـکستان ـ م( تالش
برای جلب وفاداری هیئتهای محلی منتخب ٬ارجحیتهای ضیاء؛ بوروکراتهاـ نقاط ضعف ضیاء
نسخههای ارسالی برای :اسالمآباد ) ٬(2الهور ٬پیشاور ٬کابل ٬تهران.
بوقلمون صفت
فیض اقبال طوری رفتار میکند که گویا همه را میشناسد و به طرز صمیمانه لیکن توطئهـگرانهای
نظریات خود را در تطابق با نظریات افراد مورد اعتمادش بیان میکند و مهم نیست که این افراد چه کسانی
باشند ٬به هرحال او نظریات آنها را در برابر نظریات تمام دیگر افرادی که میشناسد ٬مطرح میکند .اـگر او
در برابر افرادی که با آنها اختالف نظر و سلیقه دارد قرار گیرد ٬آن چنان در برابر آنها تعظیم میکند که گویی
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فاقد ستون فقرات است .خالصه اینکه او فردی چاپلوس ٬به طرز نامطلوب و غریبی چربزبان است .با
این وصف فردی دوست داشتنی است و با وجوداینکه بعضی ازحرفهایش خیالی به نظرمیرسد ٬ولی منبع
اطالعاتی خوبی است.
بلوچها پس از سقوط ترکی نفس راحتی میکشند ٬تغییر در ایران.
فیض گفت پس از سقوط نورمحمد ترهـکی در افغانستان و به این علت که کودتا پایگاه انقالب خلق را
متزلزل کرده است ٬اوضاع کنونی کویته بسیار آرام شده است .فیض به عنوان منبع اطالعاتی خود از قول
یکی از سرهنگهای ارتش افغان گفت که سقوط ترهـکی سبب به وجود آمدن تفرقه در ارتش شده است.
فیض به زورتأیید آنچه که دیگران به من گفته بودنداظهارداشت که پس ازرویدادهای  23شهریور ماه
در کابل طرز فکر و طرز برخورد بلوچهای کمونیست نیزتغییر کرده است .به طور مثال ٬وی گفت که رئیس
حزب ملی پاـکستان یعنی غوث بکس بیزنجو ٬دیگر کورکورانه به توجیه اقدامات جمهوری دموکراتیک
افغانستان نمیپردازد .گویا تمام امیدهای بیزنجو در مورد آینده در دریایی نامتالطم محو و نابود شدهاند.
فیض گفت بلوچها از به ضعف کشیده شدن افغانستان بسیار خوشحال هستند .حامیان پتان نیز بنا به
ـگزارشات رسیده از اقدامات امین که نوعی بیاحترامی غیرقابل بخشش در برابر یک رهبر بزرگ است٬
بسیار عصبانی شدهاند.
رویدادهای بلوچستان ایران نیز بد نبوده است .میگویند بلوچها از طریق جبهه دموکراتیک بلوچها با
آیتاهلل خمینی قراردادی بستهاند ٬تا استان بلوچستان ایران از مقداری خودمختاری بهرهمند باشد .فیض
ـگفت در شش ماهه گذشته در بلوچستان حتی یک رویداد به وقوع نپیوسته است .تمام عوامل ساواـک از
این استان خارج شدهاند .بلوچها موقعیتهای مهمی را اشغال کردهاند .همه این اقدامات سبب آرام شدن مرز
بلوچی ایران و پاـکستان و آرامتر شدن رهبریت بلوچها شده است.
عدم موفقیت شوروی در ایجاد ناآرامی در بلوچستان ایران و در واقع حمله ضربتی علیه بلوچهای
متمایل به کمونیسم سبب شده است که بسیاری به این سوی مرز پاـکستان بگریزند .یکی از افراد تازه از راه
رسیده شاعر بلوچ جمعهخان است که حامی نهضت بلوچستان آزاد میباشد.
در همین حال ٬مهاجرت و فرار عظیم پناهندگان افغانی ادامه دارد .از تاریخ  24شهریور تنها 25/000
نفر با استفاده از جیپ ٬واـگنهای تراـکتور و یا پیاده وارد بلوچستان شدهاند .بسیاری از آنها از ترس امین ٬و
بسیاری دیگر به خاطر فرا رسیدن زمستان پا به فرار گذاشتهاند.
توافق مری و حکومت نظامی پاـکستان؟
فیض گفت که رئیس جمهور ضیاء اعتبار و شهرت خود را از دست داده و علت آن نیز اصالح مکرر
قوانین و مقررات انتخاباتی و بدبینی آشکار وی در رابطه با سیاست است.
فیض در تاریخ  4مهرماه به منظور صرف قهوه بعد از شام با ضیاء مالقات کرده بود .ضیاء از فیض
خواسته بود که در مورد اوضاع بلوچستان و به خصوص طرز تفکر و برخورد بیزنجو و خیر بکس مری
ارزیابیهای خود را به وی ارائه دهد.
فیض به من گفت که به نظر وی ضیاء با مری به توافق رسیده است .وی مدعی است که نزدیکترین
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دوست ضیاء ٬یعنی رحیمالدین استاندار بلوچستان در رابطه با مری نقش سرکوبگرانهای دارد و قبل از
استقالل نیز هردوی آنها با تجزیه و جدایی بلوچستان مخالفت میورزیدند .فیض خاطرنشان ساخت که
مری حدود یک هفته قبل پس از دریافت اجازه خروج از پاـکستان از طرف حکومت نظامی به لندن رفته
است ٬و نماینده او یاشر محمد مری )”ژنرال شروف“ که اصطالحًا به چهـگوارای پاـکستان معروف است( نیز
منتظر کسب اجازه خروج از کشور میباشد .خروج آنها از کشور مصادف با برگزار شدن انتخابات خواهد
بود .ظاهرامراین است که مریها باحکومت نظامی پاـکستان معامله کردهاند.فیض گفت که در حال حاضر
قبیله مری در وضع خوبی به سر میبرد .فیض گفت که یکی دیگر از نشانههای این فرضیه این است که بین
خیر بکس مری وازطرف دیگر بین بیزنجو و عطاءاهلل منگال عضو حزب ملی پاـکستان جدایی افتاده است.
فیض معتقد است که مری هیچ گاه به بیزنجو اعتقاد نداشته است ٬چون همیشه او را یک فرد عامی به
حساب میآورده است.
بیگم بوتو در بورخه )لباس سنتی زنان پاـکستانی ـ م(
فیض پرسید که آیا خبر دارم که بیگم بوتو جهت شرکت در کمیته اجرایی مرکزی حزب خلق پاـکستان
در اواخر اوت به طور ناشناس به کویته آمده است؟ او با پوشیدن لباس بورخه و با هواپیما وارد آنجا شده
بود .همان روز عصر وی با عدم موفقیت در مالقات خود با خیر بکس مری از وی خواسته بود که در
بلوچستان شورشی را به راه اندازد) .من این مطلب را به عنوان شایعه با استاندار اسبق اـکبرخان بوگتی در
میان گذاشتم ٬او اظهار داشت که شایعه بسیار مضحکی است .وی گفت دبیر کل حزب خلق پاـکستان فرخ
القاری با مری مالقات کرده بود .بوگتی گفت مری یک هفته قبل به لندن نرفته است و در تأیید این مطلب
ـگفت که در تاریخ  9مهرماه شام را با مری صرف کرده بود(.
تالش برای جلب وفاداری هیئتهای محلی منتخب
فیض با اشاره به انتخابات محلی گفت که در این انتخابات تقلب شده است ٬ولی این کار توسط ارتش
صورت نگرفته است.
وی گفت بوروکراتها و سردمداران صندوقهای رأی با احزاب سیاسی و یک یک کاندیداها دست به
دست داده بودند تا نتیجه دلخواه را به دست آورند.
به عقیده فیض حزب خلق پاـکستان تنها  10تا  15درصد کرسیهای بلوچستان را به خود اختصاص
داده است ٬در حالی که تعدادکرسیهای انتخاباتی ربوده شده در سند به  60تا 70درصد و در پنجاب به 45
درصد میرسد .علیرغم پیروزیهای چشمگیر حزب خلق پاـکستان در اـکثر نقاط ٬این حزب نخواهـد
توانست به افرادی که تحت حمایتش کرسیها را ربودهاند ٬متکی باشد .تمام افراد تحتالحمایه حزب خلق
پاـکستان جوان هستند .آنها تحت حمایت خانواده بوتو به قدرت رسیدهاند ٬لیکن ازطریق ضیاء آن راحفظ
خواهند کرد.
ضیاء امیدوار است که با تفویض قدرت آنها را به خود مشغول دارد .ولی اـگر انتخابات عمومی برگزار
نشود طرح ضیاء بسیار مؤثر واقع خواهد شد ٬چون قدرت مجالس ملی و ایالتی از هیئتهای مـحلی
سرچشمه میگیرد.

اسناد النه جاسوسی آمریکا

 464

ارجحیتهای ضیاء
فیض با استنباط از گفتگوهایشان اظهار داشت که ضیاء از طریق استقالل ٬اتحادیه مسلمان پاـکستان و
جماعت اسالمی طرفداری میکند .ضیاء به وی گفته است که برای اصغرخان احترام زیادی قائل است.
عالوه بر این ٬ضیاء از پیر پاـگارا و قیومخان نیز به خوبی یاد کرده است.
ال محرمانه نظریات خود را با فیض در میان گذاشته است .رئیس جمهور با مبالغه گفته
ضیاء به طور کام ً
بود که وی راههای زیادی در پیش رو دارد که یکی از آنها این است که در صورت ضعف احزاب در
حکومت ٬خواهد توانست انتخابات را ملغی اعالم کند.
بوروکراتها ـ نقاط ضعف ضیاء؟
فیض معتقد است که بوروکراسی ممکن است ضیاء را تنها بگذارد .وی قبًال نیز به کمک بوروکراتها به
حزب خلق پاـکستان در برگزاری انتخابات محلی اشاره کرده بود .وی گفت که ضیاء با متحد شدن با
بوروکراتها و تحریک آنها از طریق انتصاب نظامیان به شغلها و موقعیتهای غیرنظامی ٬خود را در معرض
خطر قرار میدهد .فیض گفت به عنوان مثال حدود  32سرتیپ ارتشی به عنوان کمیسیونر در پاـکستان
عمل میکنند .از  11کمیسیونر موجود در بلوچستان شش نفر آنها سرتیپ هستند.
سند شماره )(71

خیلی محرمانه
تاریخ 16 :مهر 1358ـ  8اـکتبر 79
به :وزارت امور خارجه در واشنگتن دی .سی.
از :سفارت آمریکا در اسالمآباد
موضوع :انتخابات سال (1358) 1979؛ قرارداد اتحاد ملی پاـکستان و حکومت نظامی این کشور در
مورد انتخابات؛ اتحاد ملی پاـکستان در انتخابات شرکت خواهد کرد ٬تاریخ آن نیز به تعویق خواهد افتاد
1ـ خالصه :مفتی محمود ٬سرپرست اتحاد ملی پاـکستان در تاریخ  15مهر به مقام سفارت گفت که وی
با رئیس جمهور ضیاءالحق معاملهای کرده است که طی آن اتحاد ملی پاـکستان نیز ٬مجاز به شرکت در
انتخابات عمومی خواهد بود .خبر مطبوعاتی دولت در تاریخ  15مهر با تبلیغ پیرامون برنامه جدید ماقبل
انتخابات ٬جزئیات این قرارداد را مورد تأیید قرار داده است .مفتی گفت :این توافق سبب میگردد که اتحاد
ملی پاـکستان بتواند از ثبت نام ”غیردموکراتیک“ تحمیلی ضیاء استفاده ننماید .احزابی که توانستهاند
نیازهای مالی الزم را تأمین کنند ٬تنها با پاسخگویی به یک پرسشنامه ساده میتوانند به انتخابات راه
یابند .مفتی خاطرنشان ساخت که این قراردادها سبب خواهد شد که تأخیر ناچیزی در انتخابات روی
دهد و با وجوداینکه میتوان آن را دراواخر دسامبر برگزار کرد ٬وی ترجیح میدهد که انتخابات در مارس
 1980برگزار شود” .این قرارداد“ برای حزب ممنوعه خلق پاـکستان ٬حزب دموکراتیک ملی ٬و حزب ملی
پاـکستان نفعی در بر ندارد) .پایان خالصه(
2ـ مقام سفارت در تاریخ  15مهر با رئیس اتحاد ملی پاـکستان موالنا مفتی محمود چند ساعت قبل از
انتشار گزارش مطبوعاتی در مورد قرارداد بین اتحاد ملی پاـکستان و حکومت نظامی که سبب میگردد٬
اتحاد ملی پاـکستان به ثبت نرسیده ٬بتواند در انتخابات ماه نوامبر شرکت نماید ٬مالقات کرد.
3ـ به گفته مفتی ٬اتحاد ملی پاـکستان تصمیم گرفته است به پرسشنامه کمیسیون انتخاباتی پاسخ دهد.
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این پرسشنامه که خود نوعی ”ثبت نام“ است اساس قرارداد یا توافق مفتی با رئیس جمهور را تشکیل
میدهد .ضیاء که تالش میکرد به طرقی مشارکت در انتخابات را گسترش دهد ٬در همان حال به حزب
خلق پاـکستان اجازه نداد که در آن شرکت جوید .پرسشنامه برای تمام احزابی که بیانیه مالیشان موردتأیید
دولت پاـکستان قرار گرفته ٬ارسال خواهد شد )مرجع ح(.
4ـ مفتی گفت که بین توافق جدید و روش ثبت نام پیشین یک تفاوت ظریف وجود دارد ٬و آن نیز
اختالف بین ”تقاضا برای دریافت اجازه مشارکت از دولت“ و صرفاً تسلیم سوابق اساسی حزبی میباشد.
وی گفت روش کسب ”مجوز“ غیردموکراتیک است ٬چون دولت هرگاه بخواهد ٬میتواند آن را لغو نماید.
لیکن روش پرسشنامهای هر حزبی را که دارای حداقل شرایط باشد ٬مجاز به مشارکت میداند .مفتی گفت
ضیاء به وی اطمینان داده است که هر پرسشنامهای که دارای بیانیه مالی باشد ٬مورد تصویب قرار خواهد
ـگرفت .ولی وی نتوانست بگوید که آیا این روش برای احزاب غیر از اتحاد ملی پاـکستان نیز تأثیر خواهد
بخشید یا خیر .تنها  16حزب از  56حزبی که خواستار ثبت نام شده بودند مورد تصویب قرار گرفتهاند.
5ـ مفتی محمود گفت که ضیاء به وی قول داده است که دوران مبارزات انتخاباتی را به  60روز افزایش
دهد )ـکه قبًال  30روز بوده است( .مقام سفارت گفت این امر سبب خواهد شد که تاریخ انتخاباتی یعنی 17
نوامبر به قوت خود باقی نباشد.
مفتی گفت” :ـگرچه ضیاء درتئوری خواهدتوانست انتخابات را در  17نوامبر برگزار کند ٬لیکن احزاب
چند روز دیگر نیز فرصت خواهند داشت که پرسشنامهها را تکمیل نمایند ٬و بنابر این مقداری تأخیر پیش
خواهد آمد “.مقام سفارت یادآور شد که مطبوعات اظهار داشتند که انتخابات در اواخر دسامبر ممکن
است برگزار شود .مفتی گفت روند جدید و دوره  60روزه مبارزات انتخاباتی میتواند در پایان دوره
عزاداری ماه محرم )سومین هفته یا غیره( پایان یابد .وی پس از آن گفت به علت هوای سرد برگزاری
انتخابات در ماه دسامبر کار درستی نیست .وی با تعمق گفت به نظر وی مارس  1980بهترین موقع برای
برگزاری انتخابات میباشد .مفتی گفت در تاریخ  8یا  9اـکتبر رئیس جمهور ضیاء تاریخ دقیق انتخابات را
اعالم خواهد کرد.
6ـ مقام سفارت سؤال کرد که آیا پیشنهاد مفتی مبنی بر اینکه کاندیداهای مستقل دارای اـکثریت آراء
نیز باید حق شرکت در انتخابات راداشته باشند ٬هنوز به قوت خود باقی است؟وی گفت که ضیاءاین بار به
تعهدات پیشین خود عمل خواهد کرد .وی اضافه کرد که اعضای حزب خلق پاـکستان )و یا هر حزب به
ثبت نرسیده دیگر( در صورت تعلق داشتن به حزب دو ماه قبل ازتصویب اصالحیه از شرکت در انتخابات
به طور مستقل ممنوع خواهند بود) .مرجع ط( لیکن وی گفت اـگر آنها بخواهند حتی بعد از تصویب
اصالحیه با پیوستن به حزبی دیگر در انتخابات شرکت نمایند ٬مانعی برای آنها وجود ندارد .وی گفت به
طور مثال اـگرکاندیداهای حزب خلق پاـکستان بخواهندبه حزب مترقی خلق )ـکوثر نیازی(بپیوندند مانعی
بر سر راه آنها وجود ندارد.
7ـ مقام سفارت سؤال کرد که آیا قرارداد مفتی با ضیاء برای حزب خلق پاـکستان ٬حزب دموکراتیک
ملی و حزب ملی پاـکستان ”ممنوعه“ حقوق و امتیازاتی به همراه دارد؟ وی گفت” :بگذار خودشان نزد
ضیاء بروند ٬دلیلی ندارد که من به جای آنها مبارزه کنم “.وی تأیید کرد که جماعت اسالمی از اتحاد ملی
پاـکستان جدا شده و بین آنها آشتی صورت نخواهد گرفت.
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8ـ در تاریخ  16مهر روزنامههای بامداد به نقل از خبر مطبوعاتی حکومت نظامی ٬مطالب مربوط به
توافق مفتی ـ ضیاء را که دیروز به ما گفته شده بود گزارش کردهاند .متن پرسشنامه منتشر شده و شامل
سؤاالت سادهای چون نام ٬تاریخ تشکیل حزب و فهرست مقامات حزبی و غیره میباشد .خبر مطبوعاتی
حکومت نظامی  15مهر نیز اعالم داشته است که انتخابات احتماًال به تأخیر خواهد افتاد ٬لیکن ”در سال
 “1358برگزار خواهد شد.
9ـ اظهارنظر :ظاهرًا ضیاء توانسته است به هدف خود یعنی مشمول نمودن اتحاد ملی پاـکستان در
انتخابات برسد .انجام این کار نیز به قیمت تأخیر در انتخابات تمام شده است و این تأخیر با انتقاد روبرو
خواهد شد ٬ولی اقدامات خشونتباری به همراه نخواهد داشت .رهبران حزب دموکراتیک ملی پاـکستان
و حزب خلق پاـکستان این قرارداد را که تنها به نفع اتحاد ملی پاـکستان است ٬مورد انتقاد قرار دادهاند.
برنامه تجدیدنظر شده به احزاب ”اخراجی“ وقت بیشتری میدهد ٬تا استراتژیهای خود را یا برای شرکت
ال به طور مستقل( و یا بر هم زدن روند انتخابات پیشبینی کنند .ضیاء و حکومت نظامی نیز دراین میان
)مث ً
قدری از اعتبار خود را از دست دادهاند ٬ولی تا به حال گویا مصمم هستند تا در صورت امکان ٬از طوالنی
شدن تأخیر در به راه انداختن انتخابات خودداری ورزند) .پایان اظهارنظر(
سند شماره )(72

تاریخ 17 :مهر 1358ـ  9اـکتبر 79
به :وزارت امور خارجه در واشنگتن دی .سی.
از :سفارت آمریکا در اسالمآباد
موضوع :مشورتهای پاـکستان ـ آمریکا در واشنگتن
1ـ تمام متن خیلی محرمانه است .در مورد این پیام اقدام مقتضی به عمل آید.
2ـ بشیرخان بابر ٬مدیر کل )بخش آمریکا( وزارت امور خارجه به ما گفته است که سرپرستی هیئت
نمایندگی پاـکستان در تاریخ 16ـ  15اـکتبر در آمریکا به عهده مشاور وزارت خارجه آقاشاهی خواهد بود
شامل سپهبد محمد جیالنی دبیر کل دفاع ٬آقای اس .شهنواز وزیر خارجه ٬آقای طریق مصطفی یکی از
سرپرستان وزارت دفاع )تولیدات دفاعی( و دو سه تن دیگر از وزارت خارجه خواهد بود .بشیر که قرار
است به عنوان سفیر به کانادا برود در این مذاـکرات شرکت نخواهد کرد .لیکن نجمالدین شیخ که سرپرست
ـکل بخش آسیای جنوبی است و قرار است به عنوان سفیر پاـکستان در واشنگتن جای حیات مهدی را
بگیرد ٬در همان جا از هیئت نمایندگی جدا خواهد شد.
3ـ بشیر از مشاور سیاسی در  19مرداد سؤال کرد که آیا وزارت خارجه میل ندارد در مورد این
مذاـکرات خبر مطبوعاتی ارسال دارد؟ وی عالوه بر این سؤال کرد که آیا در آمریکا مردم نیز از این
مذاـکرات خبر دارند یا خیر؟ وی گفت وزارت خارجه یک خبرمطبوعاتی اضطراری در آن زمینه تهیه کرده
است .لیکن متن آن هنوز مورد تأیید نهایی قرار نگرفته و هنوز تصمیمی گرفته نشده است که آیا باید در
اینباره خبری در مطبوعات درج گردد یا خیر .وی گفت قبًال همه میل داشتند که این موضوع پنهان بماند.
مشاور سیاسی گفت آقا شاهی علنًا گفته است که با ونس مالقات خواهد کرد و تا آنجا که میداند پیرامون
این موضوع نه سؤالی مطرح شده و نه خبری در مطبوعات منتشر شده است .مشاور سیاسی از بشیر
خواست که به محض تصویب خبر مطبوعاتی یک نسخه از آن را در اختیار وی بگذارد.
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4ـ اظهارنظر :البته تا مدتها میدانستیم که پاـکستان قصد دارد جیالنی را نیز در این هیئت قرار دهد٬
چون اهمیت جیالنی در وزارت دفاع مانند اهمیت آقاشاهی در وزارت خارجه است ٬یعنی وی یکی از
وزرای بی قید و شرط این وزارتخانه است .کار شهنواز چندان روشن نبوده است ٬چون قرار بود به عنوان
یک سفیر برجسته منصوب گردد .همه فکر میکردند که او به جای سفیر آخوند به پاریس خواهد رفت٬
لیکن سفیر فرانسه هفته قبل به سفیر هومل گفت که امکان این امر بعید به نظر میرسد.
5ـ اضافه شدن طریق مصطفی به این هیئت چیز تازهای است .در پنتاـگون و محافل دیگر مصطفی را
فردی میشناسند که از همه افراد دیگر در زمینه نیاز تسلیحاتی پاـکستان مطلعتر است .حداقل با در نظر
ـگفتن حضور وی در این هیئت ٬برداشت ما این است که ٬آنها سعی دارند طرفهای آمریکایی خود را با
نیازهای تسلیحاتی دیرین پاـکستان آشنا سازند) .پایان اظهارنظر(
6ـاقدام مقتضی :آیا وزارتخانه میخواهد یک خبرمطبوعاتی در مورد مشاورتهای پاـکستان ـ آمریکا
منتشر سازد؟ در صورت مثبت بودن پاسخ ٬آیا وزارتخانه متن آن را با متن پاـکستانیها هماهنگ خواهد
ـکرد؟
سند شماره )(73

خیلی محرمانه
تاریخ 18 :مهر 1358ـ  10اـکتبر 79
به :سفارت آمریکا در اسالمآبادـ فوری
از :وزارت امور خارجه در واشنگتن دی .سی.
موضوع :مشورتهای پاـکستانیها و آمریکاییها در واشنگتن
1ـ تمام متن خیلی محرمانه است.
2ـ در نظر نداریم در مورد مشورتهای آمریکا پاـکستان در مطبوعات مطلبی منتشر کنیم .گفتگوها در
مورد مطالب عمومی است و احتماًال در هفته آتی راهنمای مطبوعاتی را تهیه خواهیم کرد .ما راهنمای
مطبوعاتی خود را در مورد سفارت پاـکستان در واشنگتن هماهنگ کرده و از طریق تلگرام فوری شما و
ونس
دیگر نمایندگیها را در جریان امر قرار خواهیم داد.
سند شماره )(74

خیلی محرمانه
تاریخ 22 :مهر 1358ـ  14اـکتبر 79
به :وزارت امور خارجه در واشنگتن دی .سی - .فوری
از :سفارت آمریکا در اسالمآباد
موضوع :انتخابات سال  :1358برهم خوردن توافق حکومت نظامی و اتحاد ملی پاـکستان
1ـ )طبقهبندی نشده( خالصه :توافق بین سرپرست اتحاد ملی پاـکستان مفتی محمود و رئیس جمهور
ضیاءالحق که هفته گذشته ٬ظاهرًا سبب ورود اتحاد ملی پاـکستان به روند انتخابات احتمالی و برگزاری آن
شده بود ٬در پایان هفته برهم خورد .تاریخ ثبت نام  13اـکتبر برای کاندیداهـای جـدید بـدون ورود
ـکاندیداهای عناصر اتحاد ملی پاـکستان و بدون هیچ گونه حرکتی از طرف حکومت نظامی در تأیید
برگزاری انتخابات در  17نوامبر و یا تاریخی دیگر ٬سپری شد.
2ـ )خیلی محرمانه( به دنبال آن بین حکومت ضیاء و حزب پرهیاهو و ضعیف ٬از نظر سیاسی ٬اتحاد
ملی پاـکستان فاصله افتاد و دولت و احزاب قدری از اعتبار و شهرت خود را از دست دادند و امکان دارد که
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انتخابات فراتر از پایان سال جاری به تعویق افتد .حکومت نظامی و اتحاد ملی پاـکستان هرکدام سعی
دارند دیگری را مسئول وقایع جاری بدانند و ضیاء نیز با ژنرالهای خود در تدارک یک سخنرانی برای
اواسط هفته است و نحوه برخورد ضعیف وی در ارتباط با وقایع ممکن است سبب تضعیف موقعیتش به
عنوان رئیس ستاد ارتش و حکومت نظامی شده باشد) .پایان خالصه(
3ـ )طبقهبندی نشده( تمدید مدت ارائه مدارک کاندیداهای جدید برای عضویت احزاب جدیداً تأیید
شده٬جهت شرکت در روند انتخابات در  13اـکتبر بدون پیوستن نامزدهای جدید عضو اتحاد ملی پاـکستان
سپری شد .در این تاریخ حکومت نظامی نیز بیانیهای مبنی بر تعیین تاریخ انتخابات ایراد ننمود .مفتی
محمودسرپرست اتحاد ملی پاـکستان به مطبوعات اظهارداشت که وی به همپیمانان خوددستور داده است
ـکه ازتسلیم مدارک نامزدی خودامتناع ورزند ٬چون حکومت نظامی ازتأیید تاریخ  17نوامبر یا تاریخی
دیگر جهت برگزاری انتخابات خودداری کرده است.
4ـ )خیلی محرمانه( بنابراین توافق بین اتحاد ملیپاـکستان و ...ژنرال ضیاء در هفته گذشته که متضمن
شرکت اتحاد ملی پاـکستان در انتخابات شده بود به ثمر نرسید و احتمال برخورد دیگری بین حکومت
نظامی و احزاب سیاسی پیش آمد و احتمال برگزاری انتخابات نیز بعید به نظر میرسد.
5ـ )خیلی محرمانه( در همین حال ٬گزارش شده است که رئیس جمهور ضیاء و فرماندهان لشکرها و
کرات
استانداران در آخر هفته به ارزیابی اوضاع سیاسی و نظم و قانون پرداختند .این فرمولبندی که به ّ
استفاده شده ٬نشانگر آن است که دولت سعی دارد به دنبال تصمیمهای غیر مردمی تأثیرات آنها را بر نظم و
قانون ارزیابی کند .در گزارش مطبوعاتی این گردهمایی درباره انتخابات چیزی گفته نشده ٬لیکن احتماًال
ضیاء در اواسط هفته ـ یا هفدهم ماه جاری ـ برنامههای خود را قرار است اعالم کند .روزنامه دولتی
پاـکستان تایمز که گویامیخواست نشان دهد که وی در چه زمانی سازش خواهد کرد ٬امروز صبح در یک
سرمقاله عمیق و طوالنی تحت عنوان ”راه حل چیست؟“ اظهار داشت که برگزاری انتخابات چندان نیز
مورد پسند نیست.
6ـ)طبقهبندی نشده( این سرمقاله خاطرنشان میسازد که انتقال قدرت به یک حکومت غیرنظامی ٬در
زمانی که تعداد احزاب شرکتکننده بسیار محدود است و نظریات عمومی نیز در آن به طرز محدودتری
منعکس میگردد ٬تنها میتواند موجب بروز اغتشاش بشود .که پیامد آن شبیه همان وضعی است که دو
سال قبل علت به قدرت رسیدن حکومت نظامی گردید.
احزاب قدرتمند نخواهندتوانست اوضاع را کنترل نمایند و ارتش نیز از انجام وظایف خود و حفظ نظم
خودداری نخواهد کرد .این سرمقاله در ادامه اظهار میدارد” .بنابراین موقع آن رسیده که با واقعیات
صریحاً روبرو شده و اعتراف نماییم که روند سیاسی هنوز آنقدرپخته نیست که بتواند به صورت یک شکل
مثبت درآید “.در ادامه پیشنهاد میکند که تنها راه ”خروج از این آشفتگی در پیش گرفتن آغازی جدید و
متفاوت است تا نظام سیاسی متناسب با نبوغ ملی پدید آید “.گذشته از این پیشنهاد که این نظام باید با
اسالم هماهنگی داشته باشد ٬در مورد جزییات این نظام سخنی به میان نیامده است.
7ـ )خیلی محرمانه( اظهارنظر :انتخابات به موقع ـسال جاری ـ ظاهرًا قربانی اصلی تـضادهای
سیاسی در هفته گذشته بوده است .قربانیهای دیگر عبارتند از :شهرت و اعتبار رئیس جمهور ٬نظام حزبی
و روند انتخاباتی که از زمان اعالم تاریخ آن توسط ضیاء در مارس گذشته ٬ملت بدان چشم دوخته بود.
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8ـ )خیلی محرمانه( ضیاء در حالتی قرار گرفته که گویا میخواهد تصمیم حیاتی خود را بگیرد و
احتماًال همان گونه که قبًال گفته بود ٬حکومت نظامی خود را برای مدتی نامعلوم تمدید نماید ٬تا رهبریت
نظامی بار دیگر سعی نماید راهی بیابد و یک حکومت معتبر و مسئول غیر نظامی را به وجود آورد.
سند شماره )(75

خیلی محرمانه
تاریخ 25 :مهر 1358ـ  17اـکتبر 79
به :وزارت امور خارجه در واشنگتن دی .سی - .فوری
از :سفارت آمریکا در اسالمآباد
موضوع) :خیلی محرمانه( حکومت نظامی مقررات منع عبور و مرور شدیدتری را در پیش میگیرد
1ـ )خیلی محرمانه( تمام متن ٬تنها پاراـگراف  10دارای طبقهبندی غیر قابل رؤیت برای بیگانگان
میباشد.
2ـ خالصه :در طول هیجده ساعتی که از اعالم تصمیم رئیس جمهور ضیاء مبنی بر به تعویق افتادن
انتخابات  17نوامبر برای مدت نامعلوم و تشدید کاربرد مقررات منع عبور و مرور گذشته ٬اقدامات دولت
وی بسیار سریع و دراماتیک بوده است .بسیاری از رهبران سیاسی در منازل در توقیف به سر میبرند و
حداقل دو روزنامه تعطیل گردیده عکسالعمل عمومی تا به حال آرام بوده است.
3ـ سخنرانی ضیاء و اجرای سریع تغییرات اعالم شده ٬ظاهرًا مدت حکومت نظامی ضیاء را نامحدود
ـکرده است .در مرحله بعدی اقدامات شدیدتری اتخاذ خواهد شد) .پایان خالصه(
4ـ حکومت نظامی رئیس جمهور ضیاءالحق سریعاً به اجرای اقدامات اعالم شده در سخنرانی 16
اـکتبر رئیس جمهور مبادرت ورزید .عکسالعمل عمومی آرام و توأم با شگفتی در قبال ماهیت همهـگیر
اقدامات حکومت نظامی بوده است.
5ـ توقیف سیاستمداران :درست پس از سخنرانی ضیاء ظاهرًا عملیات گردآوری رهبران سیاسی از
تمام طیفهای سیاسی آغاز شده و بسیاری از آنها برای مدتی حدود سه ماه در محل سکونت خود در
توقیف به سر خواهند برد .اصغرخان سرپرست حزب طریق استقالل حدود نیمه شب در الهور دستگیر و
به محل سکونت خود در  ABBOTTABADمنتقل گردید .بیگم نصرت بوتو و دخترش بینظیر و رهبران
دیگر حزب خلق پاـکستان در کراچی و الهور در منازل خود در توقیف به سر میبرند .با دیگران نیز رفتار
مشابهی شده است :میان طفیل امیر جماعت اسالمی ٬نوابزاده نصراهللخان ٬معاونت اتحاد ملی پاـکستان٬
موالنا مفتی محمود رهبر اتحاد ملی پاـکستان ٬و حنیف رامیاز حزب موسوی .هنوز معلوم نشده است که
برای سیاستمداران مهم دیگر از قبیل پیرپاـگارا رهبر مسلم لیگ پاـکستان ٬میرغوث بیزنجو رهبر حزب
ملی پاـکستان و رهبران حزب ناسیونال دموکراتیک چه رخ داده است.
6ـ تعطیل روزنامهها :با ترس از خطر سانسور ٬روزنامههای غیروابسته مانند ”روزنامه مسلمان“
اسالمآباد در تاریخ  17اـکتبر سرمقاله ”مالیمی“ را منتشر نمود .در یک حرکت ناـگهانی دیگر ٬حکومت
نظامی اقدام به تعطیل دو روزنامه دیگر حزب خلق پاـکستان با نامهای ”مساوات“ و”صداقت“ در الهور و
ـکراچی نمود .دیگر روزنامههای مخالف با حکومت نظامی در تاریخ  17اـکتبر منتشر شدند ٬لیکن قرار
است روزنامههای بیشتری تعطیل گردد.
7ـ تعطیل دفاتر احزاب سیاسی :بنا به گزارشهای رسیده ٬در شبهای  16و  17اـکتبر حکومت نظامی
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اقدام به تعطیل دفاتر احزاب سیاسی و مصادره نمودن اموال حزبی در سرتاسر کشور نمود.
8ـ تشنجات ماقبل سخنرانی :ساعاتی قبل از ایراد سخنرانی توسط ضیاء ٬مقام سفارت با ژنرال و
)وزیر فدرال( فیض علی چیشتی و سرپرست مسلم لیگ پاـکستان پیرپاـگارا گفتگو کرد .ژنرال چیشتی به
سرپرست وابسته نظامی آمریکا که در حال عزیمت از آن کشور بود گفت که ضیاء قانون اساسی را به حالت
تعلیق درخواهد آورد ٬که ظاهرًا اشارهای بود به تشکیل دادگاههای نظامی با تفوق در امور قضائی ٬دیگر
نکات مطروحه نیز در تلگرام مرجع )الف( و سخنرانی ضیاء آمده است.چیشتی گفت او درتهیه پیشنویس
سخنرانی ضیاء کمک کرده بود ٬و گفت که حکومت نظامی ”انعطاف بسیاری“ از خود نشان داده و این
اقدامات میبایستی مدتها قبل صورت میگرفت .چیشتی گفت که در تاریخ  17اـکتبر با ضیاء در مورد
تغییرات انجام شده در حکومت نظامی مالقاتی خواهد داشت.
9ـ در مالقات صبح روز قبل ) 16اـکتبر( پیرپاـگارا به مقام سفارت گفت که او نیز ماننددیگران منتظر لغو
انتخابات به دستور ضیاء بوده است .وی گفت به نظر او ضیاء باالخره تصمیم به تشکیل یک ”حکومت
ملی“ خواهد گرفت ٬تا بر کشور تا زمان رسیدن موقع مناسب برای برگزاری انتخابات )اواخر سال 1981
یا  (1982حکومت کند .وی گفت اعضای این حکومت ملیاحتماًال عناصر مرکزی طیف سیاسی چون
خودش به صورت یک حزب خواهند بود .پاـگاراپیشبینی کرد که ضیاء در تاریخ  16اـکتبر برنامه تشکیل
حکومت ملی را اعالم نخواهد کرد ٬چون به گفته وی ٬ضیاء جرئت ندارد تمام برنامههای خود را به یکباره
اعالم نماید.
10ـ اظهارنظر :تحلیل تأثیرات حرکات دراماتیک ضیاء در تلگرام سپتامبر خواهد آمد .در حـال
حاضر هدف تقویت حکومت نظامی و ایجادیک نظم تحمیلی به دنبال آشفتگی و عدم اطمینان چند هفته و
چند ماه اخیراست.پیشبینی پیرپاـگارا در مورد تشکیل احتمالی حکومت ملی توسط ضیاء در گزارشهای
سازمان سیا )و دیگران( منعکس شده است ٬که نشانگر احتمال عقبنشینی سمبلیک حکومت نظامی در
موضع قدرت و یا خروج افرادی چون ضیاء از ارتش برای اداره حکومت جدید خواهد بود.
11ـ واضح است که مرحله اول حکومت نظامی دوران مابعد از بوتو کـه یک رژیـم واسـطه یـا
میاندورهای بود ٬علیرغم  28ماه حکومتش به پایان رسیده است .سپیدهدم مرحله دوم نیز با آغاز کار
جمعیت  75میلیونی پاـکستان به طرز عادی در صبح روز  17اـکتبر شروع شده است .هنوز گزارشی حاـکی
از وجوداغتشاشات نرسیده است ٬لیکن هنوزمعلوم نیست که اـگر کسی بخواهد به این اقدامات غیر قانونی
بپردازد آیا با دولت نظامی مصممتر و خشنتر از گذشته درگیر خواهد شد .گذشته از انتخابات واقعی٬
مرحله دوم از استبداد بیشتری برخوردار خواهد بود ٬و آنها که کنترل امور را به دست دارند میخواهند
آنقدر بر اریکه قدرت باقی بمانند تا بتوانند بر صحنه سیاسی ٬اجتماعی واقتصادی این کشور فقیر و ناامن
تغییراتی را تحمیل نمایند.
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خیلی محرمانه
تاریخ 25 :مهر 1358ـ  17اـکتبر 79
به :وزارت امور خارجه در واشنگتن دی .سی.
از :کنسول آمریکا در کراچی
موضوع :نظم و قانون در بلوچستان ٬تخفیف جزیی در تشنجات بر سر مسئله افغانستان
1ـ )تمام متن خیلی محرمانه است(
2ـخالصه :نگرانی دربلوچستان بر سراختالف مرزی به دنبال سرنگون شدن نورمحمد ترهـکی به طور
ـکلی تخفیف یافته است .گفته میشود ٬باصطالح ترقیخواهان ازپشتیبانی آشکارا از کابل دست برداشتهاند
معذالک همه معتقد نیستند که دردسرهای شوروی در افغانستان دستهای اتحاد جـماهیر شـوروی را
خواهد بست.
3ـ نتیجهـگیریهای دیگری که ازدیداراخیر در بلوچستان به دست آمده عبارتنداز (1 :انتخابات محلی
این ایالت را به دو قسمت تقسیم کرده که یک قسمت حزب خلق پاـکستان است که علم عصیانگری
برافراشته و قسمت دیگر سردارها که هنوز قدرت را در دست دارند .هرچند که سردارها به عنوان یک نهاد
ممکن است ضربه کاری خورده باشند (2 .ضیاءالحق رئیس حکومت نظامی ظاهرًا مردم بلوچستان را از
لحاظ روانی جهت به تعویق انداختن یا لغو انتخابات آماده کرده است .ولی این مردم درباره اینکه عدم
اجرای انتخابات منجر به رویارویی با حکومت نظامی پاـکستان خواهد شد موافق نیستند  (3علیرغم
ـکاهش ظاهری تشنجات بر سر افغانستان موضعگیری مردم نسبت به ایاالت متحده همچنان توأم با
عصبانیت است.
4ـ ما درباره دیدار از اردوگاههایی که آوارگان و چریکهای افغانستان در آن اسکان داده شدهاند
جداـگانه گزارش خواهیم داد) .پایان خالصه(
جو توأم با آرامش
5ـ سه ماه قبل خطر افغانستان تحت سلطه شوروی باعث بروز تشنج در بلوچستان شد )تلگرام
مرجع( .ما اـکنون دریافتهایم که این نگرانی تخفیف یافته و این امر منعکس کننده ناـکامیهایی است که
شوروی و همپیمانان خلقیشان در این دوران متحمل شدهاند .این یکی از نتیجهـگیریهایی است که ما پس از
مذاـکره با طبقات مختلف مردم در کویته و پیشین و چمن در روزهای  29سپتامبر تا  3اـکتبر به دست
آوردهایم.
6ـ در حالی که اوضاع قبل از کودتا در افغانستان تفرقه بین دو گروه مهم در جمعیت این ایالت یعنی
بلوچها و پتانها و همچنین بین چپگرایان و راستگرایان را تشدید کرده بود ٬ولی چنین به نظر میرسد که
اـکنون این مسئله تفرقهانگیز تخفیف بسیاری یافته است.
7ـ پتانها به ما گفتند که از قتل ترهـکی سخت خشمگین شدهاند) .آنها مرگ ترهـکی راپذیرفتهاند (.یک
نفر از افراد پتان توضیح داد که در حالی که پتانها اغلب بدون مجازات شدن اعضای خانوادههای خود را
به مرگ میرسانند ٬به ندرت اتفاق میافتد که آنها قتل یک رهبر مورد احترام را نادیده بگیرند .از سویی
دیگر بلوچها به طور ساده ظاهرًا عوامل جدید را در نتیجه سرنگون شدن ترهـکی به حساب آورده ٬نتیجه
ـگرفتهاند که سیر سیاست آینده افغانستان به امواج دریاهای نامتالطم سپرده شده است .رهبر حزب ملی
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دموکراتیک در بلوچستان حتی درباره متالشی شدن افغانستان نیز پیشبینیهایی میکرد.
8ـ ما همچنین از چندین منبع دریافتیم که به اصطالح ترقیخواهان شامل غوثبخش بیزنجو ٬رهبر
حزب ملی پاـکستان از پشتیبانی علنی خود از کابل صرف نظر کرده است) .اینها مطالبی است که یکی از
نزدیکان بیزنجو اخیرًا به ما گفته و سفارت نیز طوری وانمود کرد که این مطالب را باور کرده است(.
احتیاط مداوم
9ـ معذالک همه آنهایی که ما با ایشان صحبت کردهایم معتقد نیستند که دردسرهای شوروی در
افغانستان دست و پای اتحاد جماهیرشوروی را خواهد بست .سرهنگ عبدالرئوف خان ٬وزیر کشور گفت
ـکه اـگر آسودگیهایی از تشنج درباره افغانستان پدید آید تنها در نتیجه مرور زمان خواهد بود .مردم به این
واقعیت که شوروی آن طرف مرز قرار گرفته عادت کردهاند و معتقدند که باید با وجود این واقعیت به
زندگی خود ادامه دهند .او و سایرین معتقدند که شوروی گذشته از موفقیت یا شکست خود در جاهای
دیگر به فعالیت خود در بلوچستان ادامه خواهد داد ٬و او شخصاً حفیظاهلل امین را خطرناـکتر از ترهـکی به
حساب میآورد .وزیر کشور گفت در حالی که بلوچستان در آرامش به سر میبرد برای بعضی از عناصر در
این ایالت ”پول نامرئی“ میرسد .معذالک او معتقد است که این مشکل قابل حل است .داودجان خان
ـکالت ٬گزارش ویژهای از قاچاق اسلحه به ما داد .او گفت که گروهی از اعضای چپگرای قبیله مری و
عدهای بیگانه که ظاهرًا باید از اروپای شرقی باشند از طریق سراوان و جهاالوان و کالت در تابستان
امسال گذشتهاند ٬و کالشینکف و سایر سالحها و مواد منفجره پالستیکی و پول و آذوقه توزیع کردهاند .گویا
این مسافران پیشبینی میکردند که در آینده نزدیک بین افغانستان و پاـکستان جنگ شروع خواهد شد .به
آنهایی که اسلحه میدادند توصیه میکردند تا زمان آغاز عملیات خصمانه این سالحها را پنهان کنند و آن
ـگاه این سالحها را علیه خطوط تدارکاتی پاـکستان به کار ببرند.
حزب خلق پاـکستان شکافی در بلوچستان ایجاد میکند
11ـ نتیجهـگیری دیگر از مذاـکرات ما در بلوچستان این است که انتخابات هیئتهای محلی که در 27
سپتامبر در این ایالت انجام گرفت ٬این ایاالت را به دو قسمت بین حزب عصیانگر خلق پاـکستان و
سردارهایی که هنوز قدرت را در دست دارند تقسیم کرد .هرچند بعضی از ناظران مدعی هستند کـه
ال ضربه کاری خوردهاند.
سردارها به عنوان یک نهاد عم ً
12ـ به طور کلی پذیرفته شد که حزب خلق پاـکستان کاری را که در دوران زندگی ذوالفقار علی بوتو
نتوانست انجام دهد ٬انجام داد و در بلوچستان به نحو قابل احترامی اظهار وجود کرد .حتی مخالفان حزب
خلق پاـکستان گفتند که اعضای آن حدود  15عدد از کرسیها را به دست آوردهاند )خود حزب خلق
پاـکستان مدعی بود که حدود  50تا  60درصد کرسیها را به دست آورده است که قابل تردید است(.
موفقیتهای این حزب که بیش از همه درباره آن صحبت شده در حوزههایی بوده که قبًال در قلمرو رهبران
حزب ملی پاـکستان بوده است و حزب خلق پاـکستان اـکثریت کرسیها را در مکران )زادگاه بیزنجو( و لسبال
)حوزه عطاءاهلل منگال( به دست آورده است.
13ـ نیروی سردارها در سرزمینهای متعلق به قبیلههای مری و بوگتی ظاهر شده است و در آنجابه
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مردم به طور کلی اجازه ندادهاند که اخذ آراء صورت بگیرد .در مناطق قبیلهای که در آنجا اخذ آراء
صورت گرفت گروهی از سردارهای مهم )از قبیل داودخان سرکزایی و بنیبوکس زهری و شیخ عمر ٬و
تاج محمد جمالی و نوابزاده شیر علی خان( که از حکومت نظامی پشتیبانی میکنند ٬شرکت فعاالنه
داشتهاند و کاندیداهای آنها تعداد قابل مالحظهای از کرسیها را نصیب خود نمودند.
14ـ برندگان واقعی در انتخابات محلی را شاید بتوان افراد ناشناسی نامید که بر چهرههای صاحب نام
ال در هر گوشهای از ایالت فائق شدهاند .بسیاری از این چهرههای جدید به
و نشان و یا نامزدهای آنان عم ً
حزب خلق پاـکستان متعلق هستند و انتظار میرود ضیاءالحق رئیس حکومت نظامی پاـکستان بکوشد با
اعطای اختیارات و نفوذ به آنها ٬وفاداری آنها را به حزب خلق پاـکستان خنثی کند .ولی حزب خلق
پاـکستان برای اجتناب از چنین امکانی کاندیداهایی را برگزیده است ٬که از دستگاه حکومت نـظامی
پاـکستان متضرر شدهاند.
15ـ چندین نفر خاطرنشان ساختهاند که پیروزی این همه اشخاص ناشناس ضربهای است که بر
سردارها به عنوان یک نهاد وارد آمده است ٬زیرا در موارد متعدد قبایل علیه رهبران خود رأی دادهاند.
خان کالت گفت که نسل جدیدی از ناسیونالیستها پا به عرصه وجود میگذارند و از ناـکامیهای دستگاه
رهبری قبلی بیزار شده و حاضرند برای کمک به منابع خارج از این قبایل متوسل شوند .او خاطرنشان
ساخت که در گزارشی در مورد گروهی که در پاـکستان سفر میکرد و اسلحه توزیع مینموده چیزی که
اهمیت داشت این بود ٬که اشخاصی که گروه با آنها تماس داشت چپگرایان سرشناس مانند ”ژنرال“
شیراوف مری نبودند بلکه افراد ساده قبیلهای بودند .او معتقد است که کنار گذاشتن رهبران خطرناـکتر
است زیرا برای حکومت جمعآوری اطالعاتی در مورد فعالیتهای قبایلی که در مناطق وسیع سکنی دارند
بسیار دشوارتر از زیر نظر داشتن فعالیت افراد برجسته است.
مسئله انتخابات...
16ـ ضیاءالحق درست دو روز قبل از ورود ما به کویته از این شهر دیدن کرده بود .به طوریکه گفته
میشود با بیش از پنجاه شهروند برجسته ایالتبلوچستان علنًا یا به طور خصوصی دیدار کرده ٬و نظرات
پرجنجال خود را در رابطه با تردید در مورد برگزاری انتخابات با آنها در میان گذاشته است) .اسالمآباد
(11/36
اعضای این گروه که از سوی ساـکنان محلی به عنوان اشخاص سرشناس نام گرفتهاند ٬بیشترشان از
پشتیبانان برگزیده حکومت نظامی پاـکستان میباشند .از بیست نفری که اجازه داشتند از ضیاءالحق سؤال
ـکنند نوزده نفرشان از ضیاء خواسته بودند که انتخابات را لغو کرده و بر مسند قدرت باقی بماند.
17ـ در جریان یک مکالمه محرمانه با فیض اقبال سردبیر روزنامه تایمز بلوچستان ٬ضیاء از اقبال
خواسته بود که با توجه به تأـکید بر موضع بیزنجو و خیربوکس مری اوضاع بلوچستان راارزیابی کند.اقبال
در پایان گفت که ضیاء با قبیله مری زدوبند کرده و برای تأیید این فرضیه خود این حقیقت را عنوان کرده
است که حکومت نظامی پاـکستان اخیرًا به خیربوکس مری و ژنرال شراوف اجازه داده است که کشور را
ترک کنند .هاشم غلیظی رئیس حزب دمکراتیک ملی در پاـکستان مدعی شـد ٬کـه ضـیاء سـازمان
دانشجویان بلوچستان را که بسیار رادیکال میباشند با دادن امتیازات به سوی خود جلب کرده است.
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او گفت که سازمان اطالعات فدرال پاـکستان هشت نفر از اعضای سازمان دانشجویان بلوچستان را
اجیر کرده است و حکومت ایالتی یک ماه قبل ٬سازمانی را تأسیس کرده تا برای دانشجویان بلوچی کارها
و مشاغلی دست و پا کند.
18ـ اعم از اینکه ضیاء چنین زدوبندهایی کرده باشد یا خیر چنین به نظر میرسد که ضیاء مردم
بلوچستان را از لحاظ روانی بر این اعالم تعویق یا حتی لغو انتخابات آماده کرده است .بیشتر اشخاصی که
ما با آنها صحبت کردهایم ٬گفتهاند که انتخابات صورت نخواهد گرفت .معذالک همه آنها معتقد نیستند
ـکه این امر موجب بروز زدوخورد بین استان و حکومت نظامی پاـکستان خواهد شد.
 ...و رویارویی
19ـ رهبران قبیله سلحشور هزاره که بخش مهمی از جمعیت کویته را تشکیل میدهند ٬معتقد بودند که
عدم مشارکت حزب خلق پاـکستان و حزب ناسیونالیست دمکرات پاـکستان و همچنین حزب ملی
ال حق رأیدهندگان بلوچستانی را برایرأی دادن ضایع خواهد کرد .به طوری کـه اـگـر
پاـکستان عم ً
انتخابات تنها با شرکت احزاب کنونی انجام گیرد مردم بلوچستان دست به عصیان خواهند زد.
نواب اـکبرخان بوگتی فرماندار سابق بلوچستان گفت که مردم از حکومت نظامی این کشور به تنگ
آمدهاند و اـگر کوششی برای تمدید آن صورت گیرد ٬واـکنش شدیدی نشان خواهند داد .غالم سرورخان
یک عضو سابق حزب خلق پاـکستان که اخیرًا بدون برخورد با مخالفت ٬به عضویت شورای محلی در
پیشین انتخاب شده بود ٬معتقد بود که اـگر انتخابات صورت نگیرد احزاب به خیابانها سرازیر خواهند شد.
20ـ آنهاییکه معتقد بودند که هیچ گونه رویارویی روی نخواهد داد استدالل کردهاند که افراد قبیلهای
ـکه بار سنگین عصیان در مقابل ذوالفقار علی بوتو را از سال  1973تا سال  1977به دوش کشیدهاند ٬به
اندازه کافی صدمه دیده و خستهتر از آن هستند که به مخفیگاههای خود در کوهستانها بازگردند .خود
بوگتی در تأیید عدم موفقیت رویارویی گفت اتحاد ملی پاـکستان که مخالفت خود را با بوتو به طرز
موفقیتآمیزی در بهار سال  1977نشان داده بود ٬این بار به خیابانها نخواهد ریخت ٬چون سرنگونی
حکومت نظامی تنها به نفع گروه مخالف اتحاد ملی پاـکستان یعنی حزب خلق پاـکستان بوتو خواهد بود.
محمد صالح مندخل یکی از همکاران دیرین ولی خان و معاون دبیر کل حزب دموکراتیک ملی گفت که
حزب او به احزاب دیگر در رویارویی با دستگاه حکومت نظامی نخواهد پیوست .زیرا حزب دموکراتیک
ملی مخالف ضیاء که برخالف بوتو کاری علیه حزب دموکراتیک ملی انجام نداده ٬نیست .سرانجام بیشتر
اشخاصی که ما تماس گرفتیم درباره توانایی حزب خلق پاـکستان در سازمان دادن یک اعتراض مؤثر شک
داشتند.
21ـ ما نیز با آنهایی که معتقدند در بلوچستان خطری جدی حکومت نظامی را تهدید نمیکند موافق
هستیم؛ چون استدالل آنها نیرومندتر از اظهارات افرادی است که تنها میگویند رویارویی صورت خواهد
ـگرفت .مقصود ما این نیست که خشونت رخ نخواهد داد ٬بلکه منظور این است که دستگاه حکومت
پاـکستان قادر خواهد بود آن را مهار کند.
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موضعگیری در قبال آمریکا
22ـ علیرغم کاهش ظاهری تشنجات بر سرافغانستان موضعگیری نسبت به ایاالت متحده همچنان
ـگزنده است .مردم آمریکا همچنان از دوستی و همدردی اـکثریت مردمی که ما با آنها صحبت کردیم٬
برخوردارند .لیکن اقدامات اخیر ـکارتر رئیس جمهوری آمریکا برای اعمال یک حضور نیرومندتر در
اقیانوس هند و خاور نزدیک نتوانسته است این اعتقاد را تقویت کند ٬که ایاالت متحده در رقابت با اتحاد
ال وزیر کشور که یک سرهنگ سابق و مسئول امنیت بلوچستان
جماهیر شوروی زمینه را باخته است .مث ً
است ٬ایاالت متحده را به خاطر ناتوانی در پیشبینی تغییرات در افغانستان و ایران و عدم اقدام برای خنثی
ـکردن این تغییرات مورد انتقاد قرار داده است .او و دیگران از مخالفت آمریکا با توسعه تکنولوژی هستهای
پاـکستان که به طرز مبهمی آن را صلحجویانه میخواندند عصبانی هستند ٬و در همان حال از ما میپرسند
ـکه چرا ما آمریکاییها نمیخواهیم که پاـکستان بمب اتمی داشته باشد .عمرخان افریدی دبیر برنامهریزی و
عمران در ایالت بلوچستان از بیثباتی شبهقاره هند ناراحت است و از اینکه با وجود قرار گرفتن شوروی
در موضع تعرض ٬آمریکا از خود عدم قاطعیت نشان میدهد ٬ابراز نگرانی کرده است .بوگتی درباره
ـکوتاهی آمریکا در پشتیبانی از متحدین خود به ما درس میداد.
23ـ معذالک دریافتیم که بسیاری از انتقادها براساس سوء اطالعات بـوده است و هـنگامی کـه
ال نـقش
انتقادکنندگان در مقابل واقعیات قرار میگرفتند ٬آنها به اشتباهات خود اعتراف میکردند .مـث ً
ایاالت متحده در مذاـکرات صلح خاورمیانه مورد رضایت کلی آنها بود و حتی این شرط که سازمان
آزادیبخش فلسطین باید اسرائیل را به رسمیت بشناسد ٬برای آنها خوشایند بود .در حالی که بعضیها تصور
میکردند که ایاالت متحده باید از مجاهدین افغانستان علیه رژیم مستقر در کابل پشتیبانی کند ٬دیگران
معتقد بودند که خودداری از مداخله کار عاقالنهتری است .تنهاپیشنهادویژهای که ما درباره کمک آمریکا
دریافت کردیم ٬از برنده کرسی شورای ملی در پیشین بود .او مصراً تقاضا داشت که مساعدت اقتصادی
خود را متوجه عمران مناطق قبیلهنشین کنیم ٬تا جذابیت حکومت افغانستان را در راه تشکیل پشتونستان
بزرگ تضعیف کند .این یک پیشنهاد متواضعانه از منبعی بود که تنها در فکر منافع و مصالح خود بود.
سند شماره )(77

خیلی محرمانه
تاریخ 25 :مهرماه 1358ـ  17اـکتبر 79
به :سفارت آمریکا در امان  -فوری
از :وزارت امور خارجه در واشنگتن دی.سی.
موضوع :جلسه کنفرانس مطبوعاتی وزرای امور خارجه ـ  25مهرماه
س .آیا در مورد تأخیر انتخابات و سرکوب احزاب ٬اتحادیهها و مطبوعات سیاسی توسط رهبریت
پاـکستان نظری دارید؟
ج .آمریکا در موارد مختلف اظهار داشته که ماامیدواریم که انتخابات دموکراتیک هرچه زودتر برگزار
شود و یک حکومت غیر نظامی بر این کشور حاـکم گردد .به همین علت از اینکه ژنرال ضیاء انتخابات را
برای مدت نامعلومی به تعویق انداخته و فعالیتهای سیاسی را تحت کنترل نظامی درآورده نگران هستیم.
پاـکستانیها نیز از این موضوع به خوبی آـگاه هستند .ما این موضوع را به آنها گوشزد کردهایم.
س .در کجا؟ در حین گفتگوهای دیروز؟
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ج .بگذارید بگویم که این موضوع را فقط به آنها گوشزد کردهایم .اضافه میکنم که کاردار مـا در
پاـکستان نیز نقطه نظرهای ما را به سمع دولت آن کشور رسانیده است.
س .آیا این موضوع بر تقاضاهای تسلیحاتی و یا دیگر تقاضاهای آن کشور نیز تأثیر خواهد بخشید؟
ج .خیر ٬همان طور که میدانید آمریکا هیچ گونه کمک جدید عمرانی در اختیار پاـکستان قرار نداده
است ٬نمیخواهم پیرامون موارد مطروحه صحبت کنم ٬چون اصالحیه سیمینگتون را از فروردین گذشته به
مرحله اجرا گذاردهایم .ما هنوز هم برای مردمان گرسنه مواد خوراـکی ارسال میداریم .با کمال صراحت
میگویم که این کار را ادامه خواهیم داد.
در رابطه با کمکهای نظامی گمان نمیکنم که چیزی به پاـکستان ارائه شود.
س .آیا این کار نوعی دخالت در امور داخلی یک کشور بیگانه به حساب نمیآید؟
ج .خیر .چون پاـکستان نیز همواره با چند کشور دیگر اسنادی را امضاء کرده است ٬میتوان گفت از
جمله مسئولیتهای ما اظهارنظر در این امور است.
س .در مورد این گفتگوها که گویا امروز به پایانخواهد رسید ٬آیا...
ج .درست است جیم این گفتگوها امروز بپایان میرسد.
س .دیروز به ما گفته شد که مالحظات امنیتی پاـکستان مورد بحث قرار گرفته است .آیا این مالحظات
شامل درخواست کمک نظامی از آمریکا نیز بوده است؟
ج .اجازه دهیدبگویم در رابطه با نتایج این مالقاتها مطلب دیگری ندارم که بگویم و نمیخواهم مطالب
مندرج در گفتگوها را برای شما بازگو نمایم .شاید بعدها و یا در پایان این مالقاتها در بعد از ظهر امروز این
ـکار را انجام دهم.
س .آیا تصمیم دولت پاـکستان در رابطه با برقراری حکومت نظامی بر تصمیمات آمریکا در زمینه
مالحظات امنیتی تأثیر خواهد بخشید؟
ج .نمیتوانم در مورد مسئلهای که از وقوع آن اطمینان ندارم ٬اظهارنظر نمایم .یعنی تقاضای خاصی
مطرح نشده است؟ سؤال خوبی است ٬ولی بهتراست پس ازپایان مالقاتها مطرح گردد ٬تا بتوانیم به نتایجی
دست پیدا کنیم .در این مورد در حال حاضر نمیتوانم مطلبی ارائه دهم.
س .آیا شما میخواهید بگویید که استدالل دولت پاـکستان را در مورد ادامه حکومت نظامی و تعویق
انتخابات قبول ندارید؟
ج .خیر ٬نمیخواهم در مورد منطق نهفته در مسئله تعویق سخن بگویم ٬موضوع مشخص است.
س .آیا شواهدی در دست دارید که بر طبق آنها بتوان گفت کار نیروگاه هستهای پاـکستان اخیرًامتوقف
شده است چون ما در مطبوعات این طور گفتهایم؟
ج .در این باره اطالعی ندارم .خیر.
س .آیا چین به خاطر پاـکستان و در مورد تقاضای کمک نظامی آن کشور میانجیگری کرده است؟
ج .در مورد گفتگوهای دیپلماتیکمان نمیتوانم چیزی بگویم.
س .شما در اطراف پاسخهای خود چهارچوبی قرار میدهید و میگویید که نمیتوانید در مورد منطق
اقدام پاـکستان حرفی بزنید .عکسالعمل آمریکا نیز قطعًا دارای پارامترهایی میباشد ٬بنابراین بگویید در
رابطه با آنچه در پاـکستان رخ میدهد عکسالعملآمریکا چه بوده است؟
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ج .پارامترهای مورد نظر همان چیزهایی است که گفتهام .باز هم تکرار میکنم ٬از زمان تـصرف
حکومت پاـکستان توسط نظامیان ما امیدوار بودهایم ٬که در کشور حکومتی دموکراتیک به سرعت روی
ـکار آید .واضح است که تعویق تاریخ انتخابات و تحمیل مجدد حکومت نظامی و سرکوب احزاب سیاسی
ال غیرمنتظره بوده است.
برای ما کام ً
س .آیامعنی آن این است که بنا به اعتقاد دولت آمریکا اوضاع پاـکستان منجر به پیدایش یک حکومت
دموکراتیک خواهد شد؟
ج .معنی آن این است که دولت آمریکا شدیداً نگران اعالم این مطلب است .معنی آن این است.
س .آیامیتوانید بگویید که تأثیر این رویداد و عکسالعمل شما بر مذاـکرات جاری چگونه بوده است؟
ج .خیر .نمیخواهم در این مورد چیزی بگویم .مذاـکرات هنوز ادامه دارد .قرار است امروز بعد از ظهر
نیز جلساتی تشکیل شود.
س .آیا جو موجود به نحوی تغییر کرده است؟
ال عمیق
ج .من در مذاـکرات شرکت نداشتهام ولی میتوانم آن را برای شما توصیف کنم .مذاـکرات کام ً
بوده است.
س .آیا مذاـکرات بیش از این به طول خواهد انجامید؟
ج .خیر.
س .امروز شنیدم که قرار بود مذاـکرات امروز صبح خاتمه یابد.
ج .خیر .تا آنجایی که من میدانم برنامه شامل مالقات با وزیر در بعد از ظهر امروز نیز بوده است.
س .شنیدهام که وزیر امور خارجه وارن ـکریستوفر و نیوسام امروز صبح مالقاتی خارج از برنامه با
شاهی داشتهاند.
ج .این مالقات نیز در ادامه گفتگو با او بوده است.
س .ولی در برنامه وزیر خارجه ذـکری از آن به میان نیامده.
ج .درست است ٬ولی بسیاری از مطالب در برنامه ذـکر نمیشود .مذاـکرات با او پیوسته ادامه داشته
است.
س.میدانیم که طبق گزارش علی بوتو ٬کیسینجر به وی گفته بود که اـگر طرحهای هستهای صلحآمیز را
رها کند ٬مقادیر زیادی تسلیحات مرسوم به وی خواهد فروخت .علی بوتو با این پیشنهاد توافق نکرد و
همه از پیامدهای آن نیز باخبر هستیم .چندی پیش از کمیته ویژه ژوارد سی .اسمیت گزارشی در مورد
نحوه برخورد با نیروگاههای هستهای پاـکستان دریافت نمودیم .یعنی آنها هم حاضر شده بودند ٬در همین
رابطه پیشنهاد مشابهی را مطرح سازند .البته این سؤال با گفتگوهای کنونی ارتباطی ندارد ولی میتوانید
بگویید که این امر یکی از موارد گفتگو توسط کمیته ویژه بوده است؟ آیا در این مورد میتوانید چیزی
بگویید؟
ج .من آن گزارش را تأیید یا تکذیب نمیکنم ٬چون هدف اظهارنظر پیرامون آن نیست.
س .چرا در رابطه با نیروی صحرای سینا تعللی پدید آمده؟ در آنجا چه میگذرد؟
ج .تعللی پدید آمده؟
س .ما فکر کردیم که اورون و ونس حدود یک هفته قبل میبایست مالقات کرده باشند ٬ولی بولتن
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برنامههای شما چیزی در این مورد نشان نمیدهد.
ج .فکر نمیکنم که در این مورد مشکلی وجود داشته باشد.
س .در مورد فروش سالح به مراـکش میتوانید چیزی بگویید؟
ج .خیر.
س .یزدی وزیر خارجه ایران گفت که شرایط موجود در رابطه تسلیحاتی آمریکا غیر قابل قبول بوده و
تهدید کرده است که از نفت به عنوان یک سالح استفاده خواهد شد ٬آیا در این مورد نظری دارید؟
ج .خیر .گزارشی دیدهام که براساس آن سفیر اشتراوس در اواخر ماه جاری به لندن خواهد رفت ٬تا با
نخستوزیر خلیل مالقات نماید .هنوز معلوم نیست که اسرائیلیها نیز در این مالقات حضور داشته باشند٬
در حالی که گویا قرار است پیشرفت مذاـکرات خودمختاری پس از شش ماه مورد بررسی قرار گیرد.
س .آیا در این مورد نظری دارید؟
ج .فقط میتوانم بگویم که دلیلی برای مخالفت با آن نمیبینم.
س .آیا این مالقات چندجانبه است؟ آیا اسرائیلیها هم در آن شرکت خواهند نمود؟
ج .فکر میکنم بهتر باشد که بعدًا در این مورد گفتگو کنیم.
س .آقای اشتراوس امروز صبح این موضوع را در برنامه کار خود قرار داده است؟
ج .اـگر این طوراست آن را به یادخواهم سپرد ولی میگویم که سه طرف مورد نظر در هفته آتی مالقات
خواهند کرد ٬آنها فقط به بررسی وضع موجود خواهند پرداخت .این مالقات چـندان مـهم نـیست و
نمیخواهند که پیرامون آن سر و صدایی برپا شود .به هرحال این مقدمات در لندن صورت خواهد گرفت
چون نخستوزیر خلیل قبًال ترتیب ورود خود به این نقطه را داده بود.
س .شرکتکنندگان دیگر چه کسانی هستند؟
ج .شرکتکنندگان معمول در این سطوح.
س .منظور این است که از طرف اسرائیل دایان شرکت خواهد کرد؟
ج .بستگی دارد .این تداوم مذاـکرات خودمختاری است بنابراین آقای بورگ حتمًا شرکت خواهد کرد.
س .آقای بورگ؟
ج .بلی دکتر بورگ.
س .بنا به گزارش رسیده از امان تالکوت سیلیه سفیر آمریکا در دمشق به مدت  45دقیقه با یکی از
چهرههای مهم ساف یعنی محمود عباس گفتگو داشته .میتوانید این گزارش را تأیید کنید؟
ج .این مالقات در چه زمانی صورت گرفته است؟
س .در حین سفر جسی جکسون به سوریه.
ج .چند هفته پیش؟
س .تقریباً حدود دو هفته پیش.
ج .اودریافت که چنین شخصی حضوردارد .او با آن شخص به مدت 45دقیقه گفتگو نکرده است .این
موضوع از قبل طرحریزی شده بود و یکی دو نشریه نیز پیرامون آن تبلیغاتی به راه انداختند .ولی گفتگویی
صورت نگرفت و تماس نیز جنبه رسمی نداشت .حتی قرار نبود که به طور غیر رسمی نیز صورت بگیرد.
ونس
س .متشکرم.
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سند شماره )(78

خیلی محرمانه
تاریخ 26 :مهر 1358ـ  18اـکتبر 79
به :وزارت امور خارجه در واشنگتن دی .سی - .فوری
از :سفارت آمریکا در اسالمآباد
موضوع :تشدید قوانین منع عبور و مرور
1ـ )خیلی محرمانه( خالصه :با آغاز دومین روز اعالم مقررات منع عبور و مرور توسط دولت ژنرال
ضیاءالحق ٬شدت کنترل این قانون در پاـکستان نیز بیشتر میشود .هیچ اقدام خشونتباری گزارش نشده٬
و اوضاع نظم و قانون آرام است .بسیاری از اشخاص و چهرههای سیاسی یا دراختفا یا در حال بازداشت
در محل سکونت یا در زندان به سر میبرند .دفاتر اـکثر احزاب ممنوعه سیاسی نیز مهر و موم شده است.
دادگاههای نظامی ویژه تشکیل شده و متهمین بار دیگر در مالٔعام تنبیه و تأدیب میگردند .رئیس جمهور
ضیاء شخصاًچند سفیر )و نیز کاردار( را در روز  17اـکتبر در مورد سخنرانی خود در روز  16اـکتبر و دالیل
موجود برای این تصمیمگیری خود توجیه کرده است) .پایان خالصه(
2ـ )طبقهبندی نشده( روز اول تشدید قانون منع عبور و مرور شاهد چند نمونه از طرز برخورد رژیم
ضیاء با احزاب ٬سیاستمداران و مطبوعات بود:
ـ حکومتهای ایالتی اعالم کردهاند که طبق قانون منع عبور و مرور ) 50 (12نفر در ایالت سند و  40نفر
در ایالت شمال غربی مرز به خاطر فعالیتهای مضر برای برقراری نظم عمومی بازداشت شدهاند .رهبر
حزب خلق پاـکستان یعنی جی .ام .جاتویی نیز از این جمله است .آمار رسمی مربوط به پـنجاب و
بلوچستان منتشر نشده است ٬لیکن گمان میکنیم که حدود دستگیرشدگان این دو ایالت  200نفر شامل
رهبران و کارگران از جمله تیکاخان یکی از دبیران حزب خلق پاـکستان باشد ٬که هنگام پیاده شدن از
هواپیمای پاـکستان در راولپندی دستگیر گردیده است.
ـ حکومت ایالت پنجاب در مورد دستگیری میان طفیل ٬مفتی محمود و نوابزاده نصراهللخان رهبران
جماعت و اتحاد ملی پاـکستان توضیحاتی داده است ٬گویا همه آنها آزاد شدهاند و گزارشات مطبوعاتی
مربوط به دستگیری آنها تکذیب شده است.
ـ پاـکستان با تصحیح کلمه ”ممنوع“ نشان دادهاست که استفاده از این کلمه در تاریخ  17اـکتبر در مورد
اقدامات حکومت نظامی علیه احزاب سیاسی نتیجه ترجمه نادرست از زبان اردو به زبان انگلیسی بوده
است .این روزنامه مینویسد احزاب ”منحل“شدهاند .شواهددیگر دال بر این مسئله کلمه ”مرده یا متوفی“
است که در مطبوعات در برابر هر حزب به کار رفته است.
دو روزنامه کویته ممنوع اعالم شده است.
3ـ )طبقهبندی نشده( حکومت نظامی سعی کرده است وسایل کنترل نظم عمومی خود را شدیدتر
نماید.
ـ امریههایی منتشر شده تا مردم سالحهای غیر قانونی و غیر مجاز خود را به مقامات حکومت نظامی
تحویل دهند ٬کیفر عدم همکاری بسیار شدید است ٬و به تیمهای تجسسی اجازه داده شده است کـه
سالحهای این گونهای را بیابند.
ـ مقامات حکومت نظامی ایالت پنجاب و بلوچستان نیز با صدور بیانیههای تند )در صفحات اول
تایمز پاـکستان( اعالم داشتهاند که احتکار ٬گرانفروشی ٬رباخواری و دیگر جنایات دارای مجازاتهای
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بسیار شدیدی خواهند بود.
ـ در راولپندی دادگاههای بسیاری ایجاد شده که به سرعت متهمین را مـحاـکـمه و بـه مـجازات
میرسانند .گزارشهایی نیز در مورد این دادگاههای نظامی رسیده که شخصی را پس از متهم شدن در همان
نقطه و در انظار عموم شالق میزنند.
4ـ )خیلی محرمانه( سرکنسولگری کراچی گزارش داده است که عکسالعمل عمومی نسـبت بـه
اقدامات شدیداخیر در  17اـکتبر بجای شورش توأم با نوعی بیتفاوتی و رضا بوده است .رؤسای بخشهای
تجاری از اولویتهای جدید اقتصادی رئیس جمهور تمجید کرده و تایمز پاـکستان نیز اظهارنظرات موافق
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع را در  17اـکتبر به چاپ رسانیده بود .لیکن در رابطه با سیاستمداران آزاده ٬یا
آنها با مطبوعات سخن نمیگویند و یا مطبوعاتاز انتشار مطالب سیاسی امتناع میورزند .سرکنسولگری
ـکراچی گزارش داد که رابطهای وی از به تعویق افتادن انتخابات چندان متعجب نشدهاندلیکن ممنوعیت
فعالیتهای سیاسی آنها را شگفتزده کرده است .طبق گزارش پیشاور شـبانگاه در مـحوطه دانشگـاه
پوسترهای ضد رژیم چسبانده شده است و در شب  17اـکتبر نیز در خوابگاه دانشجویان شعارهای ضد
دولتی بگوش میرسید.
5ـ )محرمانه( سرکنسولگری الهور گزارش داد که امروز کارها به نحو عادی از سر گرفته شد ودیروز
نیز آرام بود .در گفتگوهای محرمانه ”نسبت به بازیهای آشکار ضیاء با روند سیاسی و اینکه حکومت
نظامی در درازمدت به جای آرام نمودن سبب تشدید تشنجهای سیاسی خواهد شد ٬با عصبانیت سخن
ـگفته میشود“ .گزارش کنسولگری در ادامه اظهار میدارد” :مردم از افزایش قیمتها ٬فساد اداری و وقوع
جنایتهای خشونتبار در مورد انتخابات نگران بوده ٬و همه ترس از آن دارند که اـگر حکومت نظامی ضیاء
نتواند این مشکالت اقتصادی و اجتماعی را از میان بردارد ٬درست مانند سالهای  1960که حکومت
نظامی ایوبخان شورش و حتی جنگهای داخلی را پدید آورده بود ٬در این زمان نیز وقوع یک انفجار
سیاسی اجتنابناپذیر خواهد بود“.
6ـ )خیلی محرمانه( عالوه بر کاردار کینگ ٬رئیس جمهور شخصاً سفرای شوروی ٬چین ٬هند و
انگلستان ٬کانادا ٬ژاپن ٬عربستان سعودی ٬و فرانسه را در رابطه با تصمیمات خود توجیه نمود .همه کسانی
ـکه ما با آنها صحبت کردهایم ژنرال ضیاء را مردی شکستخورده توصیف میکنند .یکی از سفرا بعدها به
مشاور سیاسی گفت که ضیاء به طور محرمانه به وی گفته است که جماعت اسالمی قبل از سخنرانی از وی
خواسته بود که بدون در نظر گرفتن اقدامات و تدارکات عمومی این جماعت ٬انتخابات را لغو نماید.
7ـ )طبقهبندی نشده( عکسالعمل مطبوعات نسبت به سخنرانی و اقدامات اجرایی طبق پیشبینی
محتاطانه بوده است .روزنامههای اردوزبان نوای وقت و جنگ که هردوی آنها غیر دولتی و دارای تیراژ
انتشاراتی وسیع میباشند ٬با اشاره به اینکه اقدامات ضیاء غیر منتظره بودهاند از ایراد انتقادات خودداری
میورزند ٬لیکن هردوی آنها در کمال استغاثه خواستاراینند که مدت برقراری مقررات منع عبور و مرور تا
حد امکان کوتاهتربشود .روزنامه دولتی تایمز پاـکستان نیز در سرمقاله خود )ـکه متن آن به طور جداـگانه
برای وزارتخانه و دیگران ارسال شده است(به عذرخواهی در قبال اقدامات دولت و به خصوص ضیاء
پرداخته و از استقامت و تالشهای مصرانه وی در جهت برگزاری انـتخابات قـبل از اتـخاذ ”تـصمیم
اجتنابناپذیرش“ قدردانی میکند .این سرمقاله پس از این تعظیم و تکریمها یادآور میشود که ممنوعیت
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احزاب و غیره در این زمینه کافی نیست ٬و این امر تنها یک ”صلح و آرامش موقتی“ را پدید میآورد که
”پاـکستان آن را بارها تجربه کرده“ لیکن پس از آن ”طوفان“ آغاز میشود .این روزنامه از دولت و مردم
مصرانه میخواهد که با تالش یکدیگر ”برای پدید آوردن سیاستی مناسب با نبوغ ملی از این فرصت
موجود استفاده کنند“ ٬که قبًال نیز این روزنامه همین فرمولبندی را به کار برده است.
سند شماره )(79

خیلی محرمانه
تاریخ 29 :مهرماه 1358ـ  21اـکتبر 79
به :وزارت امور خارجه در واشنگتن دی .سی - .فوری
از :سفارت آمریکا در تهران
موضوع PL 480 :منع صدور از طرف پاـکستان
1ـ )تمام متن خیلی محرمانه است(
2ـ با کمال امتنان میل داریم از نقطه نظرات سفارت در اسالمآباد در مورد تصمیم ایران مبنی بر خرید
بذر گندم از منابع بازرگانی به جای خرید از دریافتکنندگان  PL 480مطلع شویم .با این وصف قبل از رد
تقاضای پاـکستان برای ابطال صدور ٬الزم است جنبههایی از اوضاع و شرایط موجود مورد بررسی قرار
ـگیرد.
3ـ بنا به دالیل سیاسی دولت کنونی ایران ترجیح میدهد طوری عمل کند ٬که نشانگر کاهش وابستگی
ایران به غرب و بخصوص به آمریکا باشد .بااین حال٬رژیم جدیداین امر را وظیفه دشواری مییابد ٬و فکر
میکند که ما عواملی را به وجود میآوریم تا تالشهای آنها به نتیجه نرسد.
4ـ در همین رابطه دولت ایران میل دارد بذر گندم خود را از پاـکستان خریداری کند .باتأیید این فروش
ما بااهداف انقالب همدردی کردهایم ٬حال آنکه ما رامتهم به این میکنند که تمام وقت حرف زدهایم و عمل
نکردهایم .با این کار در واقع چیزی را از دست ندادهایم.
5ـ با رد کردن و نپذیرفتن این فروش ما بهانهای برای آنهائی که دائماً ادعا میکنند ما در ادعای خود
جهت همکاری با رژیم جدید صادق نیستیم فراهم کردهایم .دولت کنونی ایران باالخره خواهد فهمید که
ـگرچه منبع فروشنده آمریکا نبوده است ٬لیکن عامل ممانعتکننده از فروش ما بودهایم .هیچ کس قبول
نخواهد کرد که علت آن این بوده است که پاـکستان بذر گندم را با شرایط غیر بازرگانی خریداری میکند و
لینگن
نباید آن را بار دیگر به فروش برساند.
سند شماره )(80

خیلی محرمانه
تاریخ 29 :مهر 1358ـ  21اـکتبر 79
به :سفارت امور خارجه در واشنگتن دی .سی.
از :سفارت آمریکا در اسالمآباد
موضوع :روزنامهنگار میگوید ضیاء تصمیم دارد پس از به رفراندوم گذاشتن
حکومت اسالمی یک حکومت ملی را تشکیل دهد.
1ـ )خیلی محرمانه( م .الف .منصوری ٬خبرنگار روزنامه ”سپیدهدم“ اسالمآباد که از جمله مطلعترین
و معتبرترین روزنامهنگاران شهر است ...در تاریخ  27مهر به شرمن مقام سفارت گفت که رئیس جمهور
ضیاءالحق در نظر دارد در اوائل سال جدید در پاـکستان یک ”حکومت ملی“ به وجود آورد .منصوری

اسناد النه جاسوسی آمریکا

 482

ـگفت روش دستیابی به این هدف این است که طی یک انتخابات مقدماتی از رأیدهندگان پاـکسـتان
خواسته خواهد شد ٬که یا به حکومت اسالمی و یا به یک حکومت غیراسالمی رأی دهند .منصوری این
انتخابات را ”انتخاباتی با نتیجه از پیش معلوم“توصیف کرد و گفت همین طور که آمریکاییهانمیتوانند از
شیرینی کیک سیب چشمپوشی کنند ٬پاـکستانیها نیز قادر نیستند علیه اسالم رأی بدهند.
2ـ )خیلی محرمانه( منصور گفت پس از پایان رفراندم ٬رئیس جمهور ضیاء خواهد توانست ادعا کند
ـکه برای تشکیل یک دولت ٬رأی اـکثریت را در اختیار دارد .پس از آن رهبران سیاسی و نظامی را گرد هم
خواهد آورد تا ”حکومت ملی“ مورد نظر خود را تشکیل دهد.
3ـ )خیلی محرمانه( منصوری اظهار داشت که ضیاء از قبل توافق رهبریت نظامی را برای این اقدام
خود جلب کرده است و برای جلب حمایت ژنرالهای عالیرتبه در خصوص لغو انتخابات عمومی  24مهر به
آنها ”باج“ داده است .ولی ژنرالها مصرانه از وی خواستهاند )و توافق خود ضیاء را نیز به دست آوردهاند(
ـکه از اعضای حکومت ملی بخواهد که روابط خود را با ارتش مستحکم نمایند .منصوری گفت این توافق
خود ضیاء را که باید از مقام خود به عنوان ریاست ستاد ارتش کنارهـگیری کند ٬نیز در بر میگیرد .طبق
ـگزارش ضیاء نیز موافقت کرده است ٬مشروط بر اینکه فرمانده ستاد ارتش را خود منصوب نماید ٬که البته
الزامًا نباید از نظر رتبه نظامی پایینتر ازاو باشد .منصوری گفت ضیاء میخواهد ریاست ستاد ارتش را به
بهترین دوست خود ٬یعنی سپهبد رحیمالدین که در حال حاضر استاندار بلوچستان و فرماندار لشکر دوم
در کویته است )و پدر همسر فرزند ضیاء نیز میباشد( واـگذار نماید.
4ـ )خیلی محرمانه( منصوری گفت نشانهای مربوط به برنامه رفراندوم در مالقات ضیاء با سردبیران
پاـکستان در تاریخ  27/26مهرماه آشکار گشته است .اوپیشنهادات مربوط به این مسئله را از طریق منابع
نزدیک به حکومت نظامی کسب کرده و میگوید که جزئیات برنامه حکومت ملی نیز از طریق همان منبع
فاش شده است.
5ـ )طبقهبندی نشده( روزنامه ”سپیدهدم“ در تاریخ  28مهرماه در مورد مالقات ضیاء با سردبیران
ـگزارش داده است .در آن از برنامه رفراندوم در متن بیانات ضیاء که گفته است ”او از مردم رأی خواهد
ـگرفت“ تااقدامات الزم جهت حراست از نظام جدید  24مهر ماهش فراهم آید ٬سخن به میان آورده است.
6ـ )خیلی محرمانه(اظهارنظر :منصوری گفت که بقیه مقاله را چاپ خواهد کرد ٬چون قوانین سانسور
و افزایش شالقزدنهای مردم در سرتاسر کشور بسیار حساس شده است) .تا آنجا که میدانیم تا به حال
هیچ یک از روزنامهنگاران شالق نخوردهاند .معذالک مطبوعات صبح امروز گزارش کردند که سه مأمور
ال عام شالق خوردهاند(.
امنیت به خاطر دریافت رشوه در م ٔ
7ـ )خیلی محرمانه( اطالعات ارائه شده توسط منصوری در موردتشکیل حکومتی ملی از نوع جدید٬
با اطالعات دریافتیمان از منابع دیگر مطابقت دارد )مرجع ب( .ضیاء و دیگران عالقه زیادی به این نوع
حکومت غیر حزبی نشان دادهاند و در گذشته نیز اوحکومتی مانند حکومت اداره کننده انگلستان ٬در طول
جنگ جهانی دوم را در نظر داشته است .تالش وی برای تشکیل یک حکومت ملی در مذاـکرات درازمدت
با احزاب در سال  1357با موفقیت روبرو نشد.
8ـ )خیلی محرمانه( ضیاء به سهولت نخواهد توانست از ریاست ستاد ارتش کنارهـگیری نماید .ارتش
واقعیترین حامی و مهمترین پایگاه قدرت وی به حساب میآید .او همیشه سعی خواهد کرد در مقام
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ریاست ستاد ارتش رقیبی برای خود پدید نیاورد ٬کهاـگر سپهبدهای عالیرتبه را به این مقام منصوب دارد٬
این مشکل برای او به وجود خواهد آمد.چون خود او نیز هنگامی که در سال  1354به سمت ریاست ستاد
ارتش از طرف نخستوزیر وقت بوتو انتخاب گردید ٬از آنها ارشدتر نبود .رحیمالدین و ضیاء به یکدیگر
نزدیک هستند و رابطه خانوادگی آنها مانند رابطه خانوادگی ایوبخان و فـرمانده نـظامیاش ژنـرال
حبیباهلل همان قدر که برای ضیاءخوشایند است ٬برای دیگران ناراحت کننده است .البته امکان دارد که در
این زمینه مصالحه شود ٬لیکن حدس این است که اـگر وی بخواهد این کار را انجام دهد ٬عجلهای به خرج
نخواهد داد) .پایان اظهارنظر(
9ـ )طبقهبندی نشده( در همین حال شایعاتی پیرامون انجام تعویضهایی در کابینه درگرفته است و
روزنامه اردوزبان نوای وقت نیز اظهار داشته است که تعداد مقامات نظامی در کابینه دور جدید کمتر
خواهد بود )ولی مستثنی نخواهد شد( .انتصاب استانداران غیر نظامی نیز گویا به زودی آغاز خواهد
ـکینگ
ـگشت.
سند شماره )(81

خیلی محرمانه
تاریخ 2 :آبان 1358ـ  24اـکتبر 79
به :سفارت آمریکا در اسالمآباد با اولویت
از :وزارت امور خارجه در واشنگتن دی .سی.
موضوع :مذاـکرات آمریکا و پاـکستان :مسائل منطقه
1ـ تمام متن خیلی محرمانه است
2ـ خالصه :بیش از نیمی از گفتگوهای نمایندگان پاـکستان و آمریکا در تاریخ 25ـ 24مـهر در
واشنگتن مربوط به مسائل منطقه میشد .ارزیابیهایمان در مورد افغانستان مشابه بود ٬لیکن آنها خطر را
جدیتر از ما تلقی میکردند .پاـکستانیها در مورد وضع روابط خود با هند نسبتاًخشنود هستند ٬لیکن هنوز
هم هند را خطر اصلی در درازمدت میدانند .در مورد ایران ٬شاهی بر اهمیت برقراری توازن شخصی با
خمینی تأـکید داشته و اظهار داشت که پاـکستان سعی دارد علیرغم مخالفت ایران ٬سازمان همکاری و
عمران منطقهای را حفظ نماید .آمریکا بر حمایت خود از امنیت پاـکستان بار دیگر تأـکید کرد .لیکن اظهار
داشتیم که به علت اختالفاتمان بر سر مسائل انرژی اتمی میزان حمایتمان در عمل محدود خواهد گردید.
آمریکا همچنان اعالم داشت که در صورت تهاجم افغانستان قرارداد دوجانبه  1959قابلیت کـاربرد
خواهد داشت )تلگرام سپتامبر( .گفتگوهای مربوط به مسائل انرژی اتمی ٬چین و اقـیانوس هـند در
تلگرامهای جداـگانه مطرح گردیده است) .پایان خالصه(
3ـ اولین روز گفتگوها بین نمایندگان آمریکا و پاـکستان در وزارت خارجه ) 24مهرماه( معطوف به
مسائل منطقه بود .در بخش پاـکستانی ٬گفتگوها توسط آقاشاهی ٬و دبیر وزارت خارجه شهنواز ٬و با کمک
دبیرکل وزارت دفاع سرلشگر غالم جیالنی خان انجام میگرفت .در بخش آمریکا وزیر امور خارجه
بیانات افتتاحیه را ایراد )تلگرام الف( و در بسیاری از بخشهای گفتگو شرکت داشت .معاون وزیر نیوسام به
طور کلی در مورد منافع آمریکا در منطقه گفتگو کرد.
4ـ افغانستان :دو هیئت نمایندگی به مبادله ارزیابیهای خود پیرامون اوضاع داخلی افغانستان و خطر
آن علیه امنیت پاـکستان پرداختند .شاهی گفت که انقالب افغانستان بر پاـکستان تأثیری ژرف داشتهاست.
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دیگر پاـکستان نقش دافع تاریخی خود را دارا نیست و از نظر آمادگی و تجهیزاتی قدرت مقابله با این خطر
نظامی را ندارد .پاـکستان انتظار یک حمله آنی را ندارد ٬ولی عمیقاً نگران امکان خرابکاریهای نفوذی
مرزی در درازمدت است.
5ـ اوضاع داخلی :شاهی گفت که رژیم مارکسیستی کابل در برابر تداوم شورش و اختالفات درون
حزبی و درون ارتش قادر به حفظ ”تعادل“ خود نیست ٬و به دنبال کودتای داخلی توسط امین ٬پایگاه
سیاسی رژیم لرزانتر شده است .با این وصف قدرت سیاسی و نظامی شوروی در افغانستان شدیدتر و رو
به افزایش است .شوروی برای تحکیم انقالب فعالیت کرده و به شخصیتها اهمیتی نمیدهد .پوزانف سفیر
شوروی به پیراشا سفیر پاـکستان که در حال ترک افغانستان بود گفته بود که پاـکستان باید سیاست خود را
در قبال افغانستان تغییر دهد ٬چون شوروی تصمیم گرفته است که از انقالب آن دفاع نماید .پوزانف گفته
بود که شوروی تا بهار آینده یک ”ارتش نوین افغانی“ را پدید خواهد آورد ٬تا بتواند مبارزات نظامی
مؤثری را علیه شورشیان به راه اندازد.
6ـ شاهی استدالل میکرد که اـگر رژیم مزبور موقعیت خود را مستحکم نماید ٬استعداد جدید نظامی
خود را متوجه پاـکستان خواهد ساخت .پاـکستان با در نظر گرفتن روند تحکیم داخلی افغانستان خطر
مزبور را با یک یا دو سال دورتر میپندارد ٬ولی در حال حاضر باید اقدامی علیه آن انجام داد.
7ـ پاـکستانیها اظهار داشتند که فرمانروایی یک تنه امین ٬بیش از حکومت رژیم پیشین آنها را نگران
ـکرده است .با وجوداینکه امین احتماًال بنا به دستور شوروی در بیانیههای عمومی خود خواستار بهبود در
روابط شده بود ٬ولی در بعضی مواقع عکس آن را نیز مطرح کرده بود .پاـکستانیها بخصوص از حضور رهبر
ناسیونالیست تبعیدی پشتوها در کابل یعنی اجمل اخاتک نگران هستند که در یک مجمع عمومی جهت
طرح قانون اساسی به او نیز مقام نمایندگی دیپلماتیک اعطا شده بود .شهنواز رژیم کابل را مخلوطی از
میهنپرستی پشتووار و اشتیاق ایدئولوژیک میسیونری که یک خطر مضاعف را علیه منافع پاـکستان به
وجود میآورد توصیف کرد.
8ـ پاـکستانیها به گفتگوهای دیپلماتیک خود با افغانستان چندان امیدوار نبودند ٬لیکن اعالم داشتندکه
به تالش خود ادامه خواهند داد .شاهی گفت که نمیداند که آیا دعوت از وی برای دیدار از کابل تجدید
خواهد شد یا خیر .به هرحال ٬گویا این مذاـکرات بیشتر به نفع افغانستان است تا پاـکسـتان .افـغانیها
میخواستند پاـکستان را وادار کنند که پناهندگان را از مرزهای خود به عقب بازگردانند .شهنواز به طور
خصوصی گفت که افغانها در واقع میل دارند که پاـکستان رهبران شورشی را اخراج کند ٬و در مورد گفتگو
پیرامون مسائل دیگر آمادگی جدی نداشتند .آنها میخواهند با یک تیر دو نشان بزنند .ابتدا با این کار
میخواهند با از بین بردن مسئله پناهندگان پاـکستان با شورشیان به نحو بهتری مـبارزه کـنند ٬ثـانیاً
میخواهند وضعی را پیش آورند که در آن به عنوان قهرمان ناسیونالیزم پشتو قد برافرازند .اـگر آنها موفق
شوند پاـکستان را مجبور به رها کردن پناهندگان کنند ٬اعتبار پاـکستان از بین خواهد رفت و افغانستان در
درازمدت خواهد توانست با قبایل مختلف همپیمان گردد.
9ـ وزیر خارجه سؤال کرد که آیا به نظر پاـکستان خطر افغانستان نوعی خرابکاری درازمدت یا نوعی
تهاجم نظامی مستقیم میباشد؟ شاهی گفت که هردوی آنها مورد نظر است ٬ولی به تفضیل در مورد جنبه
خرابکارانه آن سخن گفت .وی گفت ٬افغانها امید خود را نسبت به نسل کهنسالتر پشتوهای ناسیونالیست
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از دست داده و تالشهای خود را بر نسل جدیدی از جوانان ناسیونالیست پشتو و بلوچ که دارای گرایشات
مارکسیستی هستند متمرکز ساخته است .انحراف روشنفکرانه مردم پاـکستان نشانههایی از موفقیت را به
همراه دارد و بسیاری از پاـکستانیها به سوی افغانستان گرایش پیدا کردهاند .هـنگام وقـوع کـودتا در
افغانستان ٬در پاـکستان از کمک به پناهندگان و یاری رساندن به شورشیان شدیداً حمایت میشد .لیکن در
حال حاضر بسیاری به این نتیجه رسیدهاند که بـاید بـا افـغانستان و شـوروی از طـریق افـغانستان
”مصالحهای“ صورت گیرد ٬چون نتوانسته است حمایت خارجی کافی را جلب نماید .بسیاری از قبایل
معتقدند که وظیفه پاـکستان است که علیه رژیم ضد اسالمی و مارکسیستی کابل مبارزه کند .لیکن اـگر در
انجام این کار از روسها میترسد باید با شوروی از در صلح درآید .رهبران پاـکستانی گفتند اـگر افغانستان
ال از طریق سیاست تعقیب شدید مرزی ٬توزیع
بخواهد در اوضاع کنونی به پاـکستان فشار وارد آورد )مث ً
سالح در بلوچستان و یا تحریک شورشیان( ٬پاـکستان در موقعیت سختی قرار خواهد گرفت.
10ـ سؤال کردم که آیا پاـکستان فکر میکند که نظامیان شوروی نیز مستقیماً جهت سرکوب شورشیان
پا به صحنه خواهند گذاشت؟ شهنواز گفت در این باره نمیتواند پاسخ قطعی و دقیقی ارائه کند .وی گفت
شوروی هرگونه کمک الزم را از قبیل کمک نظامی در اختیار افغانستان قرار خواهد داد .وی معتقد است
ـکه روسها سعی خواهند کرد مشارکت نظامیان خود را محدود به سطوح مستشاری و لجستیکی نمایند.
سؤال شد که آیا پاـکستانیها شاهدی مبنی بر استفاده از نظامیان آسیای مرکزی شوروی همراه با نظامیان
افغانستان یافتهاند؟ شهنواز یادآور شد که شوروی این توانایی را دارد .وی گفت بعید به نظر میرسد که
شوروی از کوباییها در افغانستان استفاده کند ٬چون آنها نظامیان آسیای مرکزی خود را که از نـظر
فرهنگی نیز با افغانها وجوه تشابه دارند در اختیار دارند.
11ـ سؤال شد که آیا به نظر پاـکستانیها چین در محدود کردن نفوذ شوروی در افغانستان نقش مهمی را
ایفا میکند؟ شاهی به این سؤال جواب منفی داد .در چند مورد آنها باچینیها پیرامون افغانستان گفتگو کرده
بودند .لیکن چینیها با استفاده از تحلیلهای ایدئولوژیک میگفتند که خلق افغانستان بـاالخره پـیروز
خواهند شد .چینیها در این رابطه از سیاست عدم مداخله پیروی کردند .شایعه شده بود که شورشیان از
چین اسلحه دریافت میکنند ٬لیکن پاـکستان شاهدی برای اثبات آن نداشت.
12ـ هند :تبادل نظرهای پیرامون هند شامل نکات شگفتانگیزی نبود .پاـکستانیها در مورد مقاصد
هند در درازمدت نیز اظهار نگرانی میکردند ٬و اظهار میداشتند که هنوز هم هند را خطر اصلی در برابر
امنیت پاـکستان به حساب میآوردند ٬گذشته از آنکه مشکالت بیشتری در کوتاه مدت در رابـطه بـا
افغانستان دارند.
13ـ شاهی گفت که روابط پاـکستان و هند بیش از گذشته ”عاری از تشنج“ است .آنها از نخستوزیر
پیشین دسای به خوبی یاد میکردند ٬و بهخصوص از مقاومت دسای در برابر برژنف و کاسیگین در مسکو
ـکه از وی خواسته بودند که در رابطه با افغانستان فشار بیشتری بر پاـکستان وارد کند ٬قدردانی میکردند.
شاهی گفت این وضع نشانگر یک ”بهبود در روابط سالم“ بود .لیکن پاـکستانیها در مورد سیاستهای
دولتیکه در انتخابات بعدی هند پیروز خواهد شد ٬اظهار نگرانی میکردند.
14ـشهنواز گفت که پاـکستان در ماههای اخیر تالش کرده بود ٬که در رابطه با افغانستان روابط خود با
هند را تا حد امکان حسنه نگهدارد .وی گفت در سفر خود به دهلینو در ماه مه ٬وی برای اولین بار با
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مقامات هند به بحث و تبادل نظر همهجانبه پرداخت .مقامات هندی در اظهارنظر پیرامون مسائل هند
بیشتر جانب احتیاط را میگرفتند ٬تا مبادا نظراتشان با نظرات شوروی مطابقت یابد .شهنواز گفت هندیها
احتماًال ازپیشرفتهای شوروی در افغانستان نگران شدهاند و ازاینکه افغانستان در حال حاضر حائلی بین
آنها )هند و شوروی( نیست ناراحت هستند .معذالک تبادل نظر پاـکستان و هند در این مورد تأثیراتی داشته
است .سؤال شد که آیا هند نگرانی خود در موردافغانستان را به شوروی گوشزد کرده است؟ وشهنواز گفت
ـکه به نظر او این کار را نکردهاند ٬ولی با مقامات در برابر درخواست شوروی مبنی بر فشار وارد کردن
پاـکستان نگرانیهای خود را به شوروی نشان دادهاند.
15ـ پاـکستانیها اظهار داشتهاند که با مقامات هند به طور کامل و صریح در مورد مسئله اتمی گفتگو
ـکردهاند و هند مقاصد صلحجویانه اتمی پاـکستان را ظاهرًاپذیرفته است .شاهی به گفتگوهای خود با وزیر
خارجه هند مشیرا در هاوانا و نیویورک اشاره کرد ٬که در این گفتگوها وی گفته بود در صورت تردید هند
نسبت به برنامه اتمی پاـکستان ٬این کشور حاضر است هرگونه تضمین الزم را به هند بدهد .شاهی گفت که
از بیانیه چاران سینگ درردفورت نیز ابراز نگرانی کرده است .طبق گزارش میشرا به وی پاسخ داده بود که
این امر تنها در محتوای فرضی برنامه تسلیحاتی اتمی پاـکستان میگنجد .شاهی گفت که میشرا از ابراز
اطمینانهای پاـکستان خشنود بوده است.
16ـشهنواز گفت که بیانیه ردفورت تنها چند روز پس از سخنرانی سناتور پرسی در کلکته در رابطه با
خطری که متوجه شهرهای هند از یک بمب پاـکستانی است ٬ایراد شده بود) .ـگرچه وی به نتیجهـگیری
صریح در این مورد نپرداخت ٬لیکن وی ظاهرًا میخواست به طور ضمنی بگوید که آمریکا مسـئول
خشمگین شدن چاران سینگ میباشد(.
17ـ شهنواز به تفصیل در مورد گفتگوهای خود با رهبران هند از قبیل نخستوزیر پیشین دسای
پیرامون مسئله اتمی در ماه مه گذشته سخن گفت .وی گفتکه دسای با یک بیانیه صریح و بیپرده گفته بود
ـکه از ابراز اطمینانهای پاـکستان بسیارخشنود شده است .شهنواز به مکاتبات ضیاء ـ دسای در همین مورد
اشاره کرد که در آن ضیاءپیشنهاد کرده بود که یک بیانیه مشترک در محکوم شمردن تسلیحات اتمی منتشر
نمایند و دسای نیز گفته بود که انتشار یک بیانیه یکجانبه نیز مانند انتشار یک بیانیه مشترک میباشد.
شهنواز گفت علت خشنودی هندیها این بوده است که دسای و ضیاءاعالم کرده بودند ٬که به هیچ وجه قصد
ندارند تسلیحات اتمی تولید نمایند.
18ـ ایران :نیوسام گفت که آمریکا تالش کرده است به دولت جدید به فهماند کـه مـا انـقالب را
پذیرفتهایم .وی گفت که ما هنوز به طورمستقیم با خمینی تماس نگرفتهایم.پذیرفته نشدن سفیر ما از سوی
ایران مشکالت جدیدی بر سر راه ایجاد ارتباط به وجود آورد و ادامه اعدامها نیز در مسائل مربوط به
روابط عمومیمان موانعی ایجاد کرده است .نیوسام گفت که روابط شوروی و ایران ”توأم با تشنج“ است.
19ـ در پاسخ شاهی براهمیت ایجادیک توازن شخصی باخمینی وامتناع سرسختانه آیتاهلل درزمینه
ادامه برنامهها یا سیاستهای شاه تأـکید کرد .وی معتقد است که ارسال یک هیئت نمایندگی نزد خمینی تنها
راه بهبود بخشیدن به روابط آمریکا و دولت کنونی ایران است ٬لیکن وی اعتراف کرد که این امر میتواند از
نظر عموم آمریکاییان مشکالتی را فراهم آورد.
20ـ شاهی گفت سوءظن دولت کنونی ایران نسبت به هرچیزی که توسط شاه ایجاد شده ٬سبب شده
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است که آنها مبادرت به لغو سازمان همکاری و عمران منطقهای کنند .وی گفت پاـکستان سعی داشت این
سازمان را نجات دهد .پاـکستان به ارزیابی نقش سازمان همکاری و عمران منطقهای پرداخته و سعی
داشت به ایرانیها نشان دهد ٬که سازمان همکاری و عمران منطقهای در پیشبرد همکاریهای اقتصادی
منطقهای میتواند مفید واقع گردد.
21ـ در پاسخ به یک سؤال ٬شاهی گفت ایجاد یک نهاد اقتصادی منطقهای دیگر آسان نخواهد بود.
شیخنشینهای خلیج فارس که حتمًا در سازمان جدید گنجانده خواهند شد ٬در رابطه با انقالب ایران نگران
هستند و بنابراین از هر سازمانی که سبب شودایران در آن باشد و یا از موضع رهبری در آن برخوردار شود
اجتناب خواهند ورزید.
22ـ پاـکستان :با آغاز گفتگو پیرامون نیازهایامنیتی پاـکستان ٬نیوسام گفت ما میخواهیم بدانیم که از
نظر دولت پاـکستان چگونه خواهیم توانست این کشور را یاری دهیم” .در صورتی که بتوانیم مسائل
موجود خود را از میان برداریم“ نیوسام خاطرنشان ساخت که از نظر آمریکا نیازهای امنیتی پاـکستان به
سه بخش تقسیم میگردد:
)الف( گسترش یک هیئت سیاسی سالم و تالش برای ایجاد توازن در عمران اقتصادی در رابطه با
امنیت کشور اهمیت بسیار دارد .واضح است که تنها پاـکستانیها میتوانند در این باره تصمیم بگیرند ٬لیکن
ـکشورهای دیگر نیز قادرند برای تحقق این اهداف کمکهای اقتصادی و فنی ارائه نمایند.
)ب( ”بنیه دفاعی و نظامی کافی“ برداشت ما از کلمه تا حدودی با برداشت شما تفاوت دارد ٬لیکن ما
نیز معتقدیم که تجهیزات موجود باید به سرعت مدرن شده و کارایی آنها باال برود .لیکن این نیازها باید در
برابر نیاز به عمران اقتصادی صحیح نیز سبک و سنگین شود.
)ج( در صحنه دیپلماتیک ٬کشوری چون پاـکستان که منابعش محدود است٬میتواند با ابقای شبکهای
از روابط خارجی در حفظ توازن نیروهایی که با منافع پاـکستان حالتی خصمانه دارند ٬امنیت خود را به
طرز چشمگیری گسترش دهند .در طول سالها پاـکستان الزامًا اختالطی از دیپلماسی رادیکـال را در
محدود کردن رویارویی با همسایگانش و تالش برای جلب حمایت دیپلماتیک نیروهای خارجی دنبال
میکرده است.
23ـ گرچه در بعضی از نقاط پاـکستان مجبور است تنها به منابع موجود خود متکی باشد ٬ولی آمریکا
نیز در گذشته سعی کرده است در تمامی این سه مورد آماده پاسخگویی باشد .تا جایی که کل روابطمان
اجازه دهد ما در هریک از این نکات که یاد شده به حمایت خود ادامه خواهیم داد.
24ـ با اشاره به اقدامات ”مختلط“ نظامی و دیپلماتیک ٬شاهی سؤال کرد که آمریکا در نظردارد برای
افزایش بنیه دفاعی پاـکستان چه اقداماتی را در پیش گیرد؟ نیوسام به محدودیتهای قانونی برنامههای
ـکمکی و مشکالت موجود در رابطه با فروشهای عمده نظامی که به رضایت و توافق ـکنگره وابسته است
اشاره کرد .پاـکستانیها خاطرنشان ساختند که هند هنوزتهدیدکننده اصلی علیه پاـکستان به شمار میآید و
پاـکستان باید بنیه دفاعی خود را در برابر آن تقویتکند ٬و توصیه کرد که در غیاب هواپیماهای جنگنده
خوبی چون اف ـ  16ضعف دفاعی آنها بسیار مشهود خواهد بود .در گفتگو پیرامون عناصر امـنیتی
دیپلماتیک پاـکستان ٬آمریکاییها تأـکید نمودند که پاـکستان باید منافع خود را در روابط خود با قدرتهای
شبه قاره آسیا در نظر بگیرد .ما عالوه بر این اظهار داشتیم که از نفوذ خود در دهلینو بهرهبرداری خواهیم

اسناد النه جاسوسی آمریکا

 488

ـکرد تا موجبات همکاری و تعاون هند و پاـکستان فراهم آید .در مورد افغانستان ما گفتیم که از تمام
اهرمهای موجودخود در کابل استفاده خواهیم کرد ٬تا ازاقدامات افغانستان علیه پاـکستان ممانعت به عمل
آوریم ٬و سعی خواهیم کرد به شوروی نشان دهیم که باید استقالل افغانستان را محترم شمرده و از مداخله
در امور داخلی آن اجتناب ورزد .طرف آمریکایی اظهار داشت که در صورت آغاز تهاجم از سـوی
افغانستان آمریکا قرارداد دوجانبه  1959پاـکستان را محترم خواهد شمرد) .ـگفتگوی کامل پیرامون این
ونس
موضوع در تلگرام جداـگانه مطرح شده است(.
سند شماره )(82

خیلی محرمانه
تاریخ 7 :آبان 1358ـ  29اـکتبر 79
به :وزارت امور خارجه در واشنگتن دی .سی.
از :سفارت آمریکا در اسالمآباد
موضوع :علنی شدن شرایط وام ایرانی
1ـ شرایط برنامهریزی دوباره وام  580میلیون دالری ایران ٬علنًا اعالم شده است .طبق شرایط اولیه
وام میبایست پس از سه سال به صورت  10قسط ساالنه بازپرداخت گردد .مدت سه سال اـکنون به پنج
سال تبدیل شده و در دسامبر  1979به پایان خواهد رسید و برنامه بازپرداخت جدید نیز شامل  22قسط
ساالنه میباشد.
2ـ این شرایط همان شرایطی است که قبًال )تلگرام مرجع الف( در جریان آن قرار گرفته بودیم و توسط
اطالعاتی که دولت پاـکستان در اختیار ما گذاشته بود آن را در حساب قروض و پیشبینی موازنه پرداخت
وارد کردهایم )تلگرام مرجع ب(.
3ـ با استفاده از برنامه بازپرداخت جدید و نرخ بهره  2/5درصد ٬هر قسط بازپرداختی ساالنه حدود
 30/3میلیون دالر خواهد بود.
هومل

ـکتاب چهل وهفتم

شوروی
”شرق تجاوزگر“
بخش اول )(1

مقدمه
حاصل  25سال روابط حکومت شاه با آمریکا ٬کشوری به غارت رفته بود با منابعی تهی ٬خرمنهای
سوخته و پالسیده ٬دشتهایی لمیزرع و بیحاصل ٬ارتشی تا بن دندان مسلح و بیاراده ٬صنایعی مونتاژ و
وابسته وجامعهای لبریز از مصرف ٬فساد و تباهی .آمریکا در تار و پود رژیم شاه ریشه دوانده بود و به تبع
آن ملت را همسان ارزشهای خویش از خود بیگانه ساخته و با اتکاء بر بریدگی مردم از اعتقادات و
شرافتهای انسانی ـ اسالمیشان به غارت و چپاول این کشور مشغول بود.
شیوههای نفوذ ٬طرق اعمال قدرت و خالصه روشهائی که آمریکا جهت یغمای ایمان ٬شرافت و ذخایر
این ملت به کار میبرد در مجموعههای قبل به کرات ذـکر شده است .کنکاش در این شیوهها راهنمایی است
بر درک حرص و آزسیریناپذیرانسان که در پی کمال به بیراهه رفته و گم شده٬جهالت به انحرافش کشیده
و لجاجت به قساوتش واداشته است .در این بیراهه هر کس ٬یافته را کمال پنداشته و با تمام واژهها به
توجیه نشسته تاقساوت و سودجویی را لعاب رأفت و خیرخواهی و جهالت وسرمایهاندوزی را لباس علم
و شرافت بپوشاند وچون این پنداشتهها نقش کمال پذیرفته ٬کبر وبرتریطلبی تقدس یافته و به دنبال آن به
خاطر سرمایهاندوزی سرمایهداران ٬نان گرسنگان به غارت رفته )و میرود( و منابع خداداد به چپاول.
انسان و تفکر انسان به بردگی کشیده شده )و میشود(و....نهایتًا تمام اسباب و وسایل با تمام توجیهات و
فریبها به کمین نشستهاند تا حرص پایانناپذیر انسان گمراه را ارضاء کنند.
امپریالیسم و کمونیسم دو واژه به ظاهر متضاد ٬جدای از مفاهیم کالمیشان دو نمود از یک انگیزهاند و
برای یک هدف تالش میکنند و آن قطع انسانیت از انسان است وهدایت به وادی حیوانیت .هر دو افکار را
به بردگی خود و بریدگی از خدا میکشند و تفاوتی نمیکند که این بردگی ٬بردگی آمریکا باشد یا شوروی٬
بردگی امپریالیزم یا بردگی کمونیسم.
همسانی هدف دو ابرقدرت شرق و غرب مبنی بر به غارت بردن هر چه بیشتر منابع جهان زمینهساز
رقابتی عظیم بین آنها شده و این دو در انظار جهانیان با توجیهات و فریبهای اصطالحًا ”ایدئولوژیک“
ـکوشیدهاند این رقابت را جنگ صلحناپذیر بین دو نگرش به جهان سوسیالیزم وسرمایهداری قلمداد کنندو
ظاهرًا هرکدام در پی رهنمونی انسانی به بهشت خیالی خودهستند .اما اساسًا این امروسیلهای است تا این
رسوالن فقر و فساد با ساختن مترسکی زمینه نفوذ در کشوری را فراهم نمایند .طلسم آمریکا یـعنی
مترسک کمونیسم در کشورهای تحت سلطهاش عاملی است که از طریق آن نه تنها حضور خود بلکه تمام
جنایتها ٬سرکوبها ٬پیمانها و فروشهای نظامی را نیز توجیه میکند و دقیقًا مشابه همین عمل از سوی
شوروی نیز در اقمارش به وقوع میپیوندد .در تکاپوی این تبلیغات و ضد تبلیغات بودجههای عظیم
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ـکشورهای تحت سلطه است که بازار زرادخانه و کاالهای این دو ابرقدرت را گرم نگه میدارد و کوخهای
مستضعفان این کشورهاست که برای آبادانی کاخهای ابرقدرتها ویرانتر میشود.
در این کشمکش هر جا که منافع اقتضا کند برای تقسیم غنائم بر سر میز مذاـکره مینشینند و نرد عشق
میبازند و در حالیکه کشورهای تحت سلطه انبار مهمات و سالحهای اتمی و غیراتمی میشود دم از خلع
سالح میزنند .آنچه به ظاهر جنگ بین دو ابرقدرت و در اصل رقابت بین آنها نامیده میشود تظاهر این
امر است که استکبار اساسًا رقیب بردار نیست و هر کدام میخواهد که بر سر خوان نعمت دنیا دیگری را
نبیند و در به غارت بردن جهان شریکی نداشته باشد.
با توجه به دیدگاههای مذکور و تأمل در اسناد این مجموعهها به راحتی میتوان دریافت که امیال و
مقاصد شوروی و عملکرد آن در قبال ایران وحوادث آن از چهارچوب مباحث مربوط به حضور  25ساله
آمریکا خارج نمیشود.
قطببندیها و بلوکبندیهای جهان ٬ایران را در کنار آمریکا و در همسایگی شوروی به نحوی قرار داده
ـکه نه تنهاایران تبدیل به یک پایگاه نظامی ـ تجاری آمریکا شده بود بلکه عمده عملیات جاسوسی آمریکا
علیه شوروی از طریق ایران انجام میگرفت .با وجود این مراتب و ماهیت رژیم شاهنشاهی و در محدوده
بلوکبندیهای جهان ٬شوروی مطلقًا ایران را با تمام مسائل و مصائبش به عنوان یک کشور مترقی و رو به
رشد و در آستانه تمدن بزرگ پذیرفته بود و میخواست بر سر این خوان نعمت بدون کوچکترین گوشه
چشمی به اصول بنیادین مارکسیسم و خدشه بر ماهیت رژیم به یغمابنشیند و در عین حال و به عنوان یک
ـکار جنبی به کسب اطالعات و تا حدی پرورش و رشد جناح طرفدار خود بپردازد .امام درباره وضعیت
ایران در زمان شاه و اهداف دو ابرقدرت شرق و غرب فرمودند :ما یک مملکتی داریم برای خودمان
میخواهیم ٬ما نمیخواهیم آمریکا سرپرستمان باشد ٬مانمیخواهیم همه منافع ملت به آمریکا برود ٬همه
منافع را مملکت شوروی ببرد ٬گاز را شوروی ببرد و نفت را آمریکا ٬یک سفره باز باشد تا هر کس هر چه
بخواهد ٬بخورد .ما نمیخواهیم این طور باشد .امام با این بیان نه تنها خط مشی و سیاست خارجی را
مطرح میکند بلکه موضعگیری این دو ابرقدرت در قبال ایران را نیز تشریح میکنند.
مترقی بودن رژیم نیز توجیه مارکسیستی میشد و ارتباط و وابسـتگی صـریح و آشکـارش بـه
امپریالیسمآمریکا نیز به عنوان واقعیتی که باید پذیرفت مطرح میگشت .این همه مقدماتی بودند که کانال
نفوذی ایجاد کنند و اهداف و مقاصد سودجویانه خویش را برآورده کنند .در این تالشها شوروی چندان
هم بینصیب نمیماند و یک سری قراردادهای نظامی و اقتصادی نیز رهآورد این تالشها بود .جنایات و
آدمکشیهای رژیم توسط بلندگوهای تبلیغاتی شوروی به عنوان از بین بردن مرتجعین و کوته فکران
مخالف ترقی قلمداد میشد .امام در پاسخ خبرگزاری رویتر که پرسیده بود ”شما درباره شوروی چه فکر
میکنید؟ فرموده بودند” :شوروی از رژیم شاه حمایت میکند ٬حتی نمایندگانش در سازمان ملل از شاه
دفاع کردهاند .شوروی چون آمریکا و انگلیس برای بلعیدن سرمایههای ایران دست به هر جنایتی زده و
میزند“.تداوم این سیاساتها یعنی فداـکردن مصالح ملتها و خلقها در قبال سودجویی صرف و ایجاد سلطه
در قلمرو کشورهای اسالمی و جهان سوم تمام حیثیت روسها و ادعاهای طرفداری از خلقهای تحت
سلطه را به زیر سئوال میبرد و چهره پلید و استعمار گر آنها را بر جهانیان روشن میکند .امام در برابر
سئوالی در مورد تعویض لحن مطبوعات شوروی در مور اینکه اوضاع ایران به وضوح بهم خورده به

شوروی ”شرق تجاوزگر“  493

صراحت پرده از سیاستهای فرصتطلبانه شوروی برداشته و روش آنها را در قبال اوضاع ایران و سیاست
ـکلی روسها بیان میکنند و میفرمایند:
”شوروی با سیاستهای فرصتطلبانه خود در بسیای از جاهاحیثیت خود را از دست داده است و او به
خیال این است که همیشه میتوان از آب گلآلود استفاده کرد .ما دست سودجویان شوروی را از ایران قطع
خواهیم کرد...شوروی با روشی که در پیش گرفته است و ملل مسلمان را به زیر سلطه خویش درآورده
است ٬دیگر حتی شایستگی دعوی طرفداری از مظلومیت و مخالفت با استثمار را نیز ندارد“.
با شروع تظاهرات و آغاز حرکتهای کوبنده است مسلمان بر علیه حضور آمریکا و ماهیت ضداسالمی
رژیم ٬ایران از دو سو کانون عمده توجه خارجی قرار گرفت .یکی آمریکائیها که در جهت بقای خویش
مذبوحانه تالش میکردند و دیگر روسها که میخواستند از این میان آنچه بهتر منافع آنان را تأمین میکند
برگزینند .عدم شناخت صحیح از ماهیت انقالب اسالمی همان گونه که آمریکا را تامدتهای مدید در گیجی
و بالتکلیفی و عدم ارائه تحلیل صحیح از اوضاع کشاند روسها را نیز در مخمصهای قرار داد که حتی تا
حوالی  22بهمن نیز قادر به موضعگیری مشخص در برابر جریانات موجود در ایران و نقش عظیم مذهب
در انقالب و رهبری سازشناپذیر امام نبودند ٬ولی در زمستان  57چون دیدند که حزب روسی توده به
خاطر یک عمر خیانت و جنایت در ایران اعتبار خود را از دست داده و گروه پیشرفته سیاسی دیگری نیز
وجود ندارد که بتواند تشکیالت سیاسی منسجمی که قادر به مقابله با توده مسلمان و رهبری آن و آماده
ـکار با روسها باشد ایجاد نماید ٬به ناچار تـصمیم گـرفتند بـه ظـاهر انـقالب را بـپذیرند و مـواضـع
ضدامپریالیستی آن را تأیید کنند البته به این امید که با فرصتطلبی در آینده بـتوانـند بـا اتکـاء بـر
اینموضعگیری جای پایی برای خویش باز کنند .سیر وقایع و برخوردهای قاطع رهبر انقالب در مواجهه
با سیاستهای ابرقدرتها اعم از شرقی و غربی که تداوم شعار امت مسلمان بود و همچنین تضاد آشتیناپذیر
اسالم بااستکبار در تمام چهرههایش باعث شد که شوروی در ظاهر تحت پوشش مخالفت بادولت موقت
و ایجاد روابط با آمریکا و در باطن به خاطر احساس خطری که از گسترش تفکر اسالمی داشت میزان
حمایت زبانی و تبلیغاتی خود را تحت شرایط و اوضاع روز به نوسان درآورد.
با استقرار جمهوری اسالمی و قطع دست امپریالیسم و ایـادی آن از مـیهن اسـالمی ٬عـظیمترین
پایگاههای جاسوسی آمریکا که بر علیه شوروی از خاـک ایران فعالیت میکردند برچیده شد و شبکه عظیم
سیا در ایران که بخش عمدهای از آن به فعالیتهای ضدروسی میپرداختند از بین رفت .در پی این فرصت
ـگرانبها ٬شوروی که در طی قرون متمادی آرزوی دستیابی به آبهای خلیج و منابع سرشار ایران را در سر
میپروراند با اتخاذ سیاستهای مذبذب و در ظاهر طرفداری از جمهوری اسالمی سعی بر آن داشت تا
ـگروههای وابسته به مسکو را رشد داده و در موقع مقتضی با استفاده از تاـکتیکهای خاص خویش آنها را به
حاـکمیت برساند .از وفادارترین گروههای طرفدار مسکو حزب توده با سابقه طوالنی خیانت بود که
برخالف اـکثر نیروهای چپ که متناسب با شرایط سیاسی و اجتماعی شیوهها و تاـکتیکهای گوناـگون اتخاذ
میکردند ٬همواره از یک موضعگیری سیاسی و تبلیغاتی استفاده میکرد که از سوی کرملین انشاء میشد.
با اتخاذ سیاست همگانی با جمهوری اسالمی ٬این گروه گذشته از پیروی از سیاستهای کرملین در پی آن
بود که وازدگی و نفرت مردم را نسبت به اعمال این حزب و کمونیستها کاهش دهد.
با وجود دسایس و فریبکاریها از جانب استکبار جهانی و ابرقدرتها ٬انقالب اسالمی ٬پویا و پرتوان به
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پیش میرود و نقاب تزویر از چهره تمام سیاستهای به ظاهر خیرخواهانه و در اصل غارتگرانه ابرقدرتها
برمیدارد و بانگ رهایی خلقها را از سلطه شرق و غرب سرمیدهد و میرود تا نویدبخش مستضعفانی
باشد که برای رهایی خویش از سلطه ابرقدرتها راه استقالل و آزادی را برگزیدهاند و امید به حمایت شرق و
غرب را از افکار خویش زدودهاند.
پیش از آنکه به تشریح اسناد این مجموعه پرداخته شود بخشی از پیام امام به طبقات مختلف مردم در
 13صفر  1393آورده میشود تا همانگونه که چراغی فرا راه آینده این ملت شد نوری باشد روشنگر راه
رهایی مستضعفان تحت سلطه از چنگال استعمارگران.
”بیدار شوید و خفتگان را بیدار کنید ٬زنده شوید و مردگانرا حیات بخشید و در تحت پرچم توحید
برای درهم پیچیدن دفتر استعمار سرخ و سیاه خود فروختگان بیارزش فداـکاری کنید .این نفتخواران
بیشرف و عمال بیحیثیت آنها را همانند زباله از کشورهای اسالمی بیرون ریزید ٬ازجشنهای پایانناپذیر
آنها که در حقیقت چراغهائی است که در گورستان میافروزند دوری نمائید .امید است شما عزیزان من
مرگ استعمار و عمال آن را به زودی بگیرید ٬اـگر ما پیران نبینیم شما جوانها ببینید“...
اسناد مربوط به شوروی در چند جلد تدوین شده که شامل  4بخش عمده است.
بخش اول مشتمل است بر:
1ـ گزارشات و اطالعات بیوگرافیک در مورد شخصیتهای سیاسی و مأموران دیپلماتیک شوروی:
هدف عمده از جمعآوری این بیوگرافیها کسب اطالعات راجع به افراد روسی مأمور بهکار و ارزیابی نقاط
قوت و ضعف آنها و در صورت امکان بکارگیری و رشد آنها در جهت مقاصد اطالعاتی و جاسوسی و یا
بهرهبرداری سیاسی است.
2ـ شرح مالقاتها و مذاـکرات مأمورین سفارتخانههای آمریکا و شوروی .اهداف عمده این مالقاتها
صرفنظر از جنبه تهیه بیوگرافی ٬ارزیابی و به دست آوردن مواضع روسها نسبت به مسائل جاری ایران و
جهان و همچنین کسب اطالعات راجع به مسائل داخلی شوروی و رخدادهای دیپلماتیک میباشد .نکته
نهفته در این مالقاتها جدای از محتوای سیاسی مورد گفتگو واقع شده وقاحت در پرونده پوشی ٬دروغ
ـگویی و نادیده گرفتن مصائبی است که از سیاستهای استعمارگرانه این دو ابرقدرت بر ملل محروم وارد
میشود و تمام جنبههای انسانی را در چهارچوب روابط فیمابین وتوجیهات سیاسی به مسخره میگیرد.
3ـ مسائل و درگیریهای امنیتی رژیم پهلوی با شوروی و عملیات جاسوسی آنها در ایران و ارسال
اطالعات از وی آمریکا در مورد جاسوسان روسی شغال در ایران به ساواـک و شاه
4ـ بررسی و ارزیابی تحوالت اقتصادی و نظامی و سیاسی بین ایران و شوروی قبل و بعد از انقالب
اسالمی و موضع ایران نسبت به این تحوالت
5ـتشریح وضعیت سلطه سیاسی و نظامی شوروی درجهان و به ویژه اقیانوس هند واطلس .این اسناد
بیشتر به تشریح تالشها ٬موفقیتها و ناـکامیهای شوروی در عرصه رقابت با آمریکامیپردازد .از جمله این
اسناد٬سندی است با موضوع ”موضع شوروی در جهان سوم“ که به بررسی وضعیت شوروی ٬میزان نفوذ و
مشارکت نظامی ـ سیاسی آنها در کشورهای آفریقائی )موزامبیک ٬اتیوپی و آنگوال( ٬عراق ٬افغانستا٬
خلیج فارس و غیره میپردازد .محتوی این سند تشابه هدفهای امپریالیستی روسها با آمریکائیها را نشان
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میدهد ٬البته سند مربوط به وضعیت روسهاست ولی آـگاهی ملتهای جهان سوم از میزان تسلط آمریکا بر
ـکشورهایشان راهنمای این مقایسه است.
6ـ تأثیر انقالب اسالمی بر روند تفکرات و موضعگیریهای روسها نسبت به ایران و تأثیر این امر بر
ملیتهای مسلمان شوروی
بخش دوم شامل  3قسمت است:
1ـ نگرشی بر صنعت نفت و گاز و خطوط لوله گاز شوروی :این اسناد حاصل فعالیتهای اطالعاتی
جــاسوسان ســیا در بـخشهای مـربوط بـه تکـنولوژی و صـنایع است کـه تـحوالت صـنعتی و
تکنولوژیکیشوروی را زیر نظر دارد .جزوههای فوق مشتمل بر وضعیت نفت ٬گاز ٬کیفیت محصوالت٬
نیازهای تکنولوژیکی و تجهیزاتی ٬کمبودها و نقصانهای روسها در راهاندازی این صنایع میباشد.
2ـ گسترش اقتصادی سیبری :این جزوه نیز حاصل تالش جاسوسان سیا برای دستیابی به اطالعات
صنعتی و تکنولوژیکی است و شامل وضعیت منابع طبیعی سیبری و کیفیت و وضعیت صنایعی که در این
رابطه در سیبری فعالیت میکند میباشد.
3ـ تعدادی اسناد در رابطه با روابط ایران و شوروی و همچنین کشورهای بلوک شوروی در ابعاد
اقتصادی ٬نظامی و مبادالت آموزشی و فرهنگی است.
بخش سوم ـ این بخش نیز به طور عمده شامل سه قسمت است:
1ـ یکی جزوه که توسط سیا گردآوری شده تحت عـنوان ”عـملیات اطـالعاتی شـوروی عـلیه
آمریکائیها“ که به طور کلی بیانگر تالشهای اطالعاتی شوروی برای بدست آوردن اطالعات مخفی از
طریق بکارگیری آمریکائیها و رخنه در تأسیسات آمریکا در خارج و ذـکر شواهد و مثالهایی از این گونه
فعالیتها میباشد .شیوه و عمل و روشهایی که روسها در کسب اطالعا به کار میبرند همچنین هدفها و
آماجهای آمریکایی و تشریح وضعیت کلی شهروندان آمریکا در خارج از آن کشور در این جزوه مورد
بحث قرار گرفته است “.سند دیگری مشابه سند قبل نیز تحت موضوع ”توجیههای امنیتی ـ خالصه
پروندههای اخیر و مهم  “SASوجود دارد که ذـکر شواهدی است از عملیات اطالعاتی روسها عـلیه
آمریکائیها.
2ـ چند سند در رابطه با دستورالعملها .ضوابط امنیتی و شغلی است که از سوی مقامات آمریکایی برای
تماس و نحوه آن با مأموران دیپلماتیک یا غیردیپلماتیک شوروی و کشورهای بلوک کمونیست تهیه شده
است.
3ـ سه پرونده از اداره تحقیقات ویژه نیروی هوایی )یعنی تنها واحدی از وزارت دفاع آمریکا در ایران
ـکه کار تحقیقاتی امنیتی انجام میداد و مسئول امنیت نظامیان آمریکایی و تهیه پوشش ضداطالعاتی
دفاعی برای شرکتهای آمریکایی پیمانکار پروژههای نظامی و کمک ضدتروریستی به آنها بوده است(
میباشد .این پروندهها متعلق به اشخاصی به نام بیل کرین ٬الری جیل و چند نمونه دیگر میباشد که کًال
متضمن مطالبی در شرح فعالیتهای جاسوسان آمریائی برای بکارگیری اطالعایت افراد روسی و ارتباط
این اداره با سیا است .همچنین چند سد رشته بازسازی شده میباشد که متعلق به بخش سیا در سفارت
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آمریکا بودهو شامل اطالعات متفرقهای است که سیا در مورد افراد روسی و اطالعات اخذ شده از آنان
تهیه کرده است.در ضمن سند دیگری با عنوان شوروی و اروپای شرقی موجود است که شرح تالشهای
ماهوارهای جاسوسی آمریکا و اطالعات نظامی بدست آمده از این تالش میباشد.
بخش چهارم ـ این بخش شامل  2قسمت عمده است
1ـ تعاریف مصطلح و اهداف عملیاتی به نام پناهندگان خارجی .این اسناد پرده از چهره پرفریب و
سالوس ابرقدرتها به ویژه آمریکا در رابطه با پناهندگان سیاسی و تبلیغات و ریاـکاریهای این رژیمها برای
فریب مردم خود و مردم جهان برمیدارد .ایجاد انگیزه در مأموران و صـاحب مـنصبان و تـبعههای
ـکشورهای کمونیست یعنی چین ٬شوروی و بلوک شوروی برای بهرهبرداری اطالعاتی در درجه اول و
استفاده روانشناسانه و به بیانی دیگر بهرهبرداریهای تبلیغاتی و سیاسی در مرحله دوم و کلیه روشها و
دستورالعملهایی که بر اساس آن واژهای به نام پناهندگی شکل گرفته در این اسناد منعکس است.
2ـ دستورهای اجرایی ٬فرمها و مکالمات کتبی مورد لزوم به زبانهای انگلیسی ٬چینی و روسی و ابالغ
و ارسال آنها به واحدهای مربوطه مستقر در سفارتخانههای آمریکا برای برخوردی حساب شده و جذب
ـکننده با پناهندگان و همچنین روشهای ایجاد تماسهای اضطراری اعم از کاربن نویسی یا مکالمات تلفنی
یا مالقاتهای مخفی از جمله مواد مندرج در این بخش از اسناد است.
دانشجویان مسلمان پیرو خط امام
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سند شماره )(1

شوروی
خشکی
 22274000کیلومتر مربع %9/3 ٬زیر کشت %37/1 ٬جنگل و بوتهزار %2/6 ٬شهری ٬صنعتی و
ترابری %16/8 ٬مراتع و یونجهزارهای طبیعی %34/2 ٬کویر ٬باتالق و یا لمیزرع.
طول مرزهای خشکی  20619کیلومتر.
آبها
محدوده قلمرو آبی 12 :میل دریایی )محدوده ماهیگیری  200میل دریایی(.
خط ساحل 46670 :کیلومتر )شامل ساخلین(
مردم
جمیعت 263818000 :نفر )ژوئیه  ٬(1979میانگین میزان رشد ساالنه ) %0/9جاری(
ملیت :نام ـ روسی ٬صفت ـ روس
تقسیمات نژادی %74 :اسالو %26 ٬متشکل از  170گروه نژادی مختلف.
زبان :بیش از  200زبان و لهجه وجود دارد که )حدود  18تای آنها هر یک بیش از یک میلیون سخنگو
دارد( %76 ٬گروه زبان اسالوی %8 ٬دیگر گروههای هند ـ اروپایی %11 ٬آلتیک %3 ٬اورالیـایی%2 ٬
قفقازی.
سطح سواد %98/5 :جمعیت )سنین 94ـ(9
نیروی کار :غیرنظامی  138میلیون نفر )اواسط سال  %25 ٬(1978کشاورزی %75 ٬صنعت و دیگر
حوزههای غیر کشاورزی ٬میزان بیکاری گزارش نشده است ٬کمبود کارگران متخصص و ماهر.
دولت
نام حقوقی :اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی
نوع :حکومت کمونیستی
پایتخت :مسکو
تقسیمات فرعی سیاسی15 :اتحادیه جمهوری20 ٬جمهوری خود مختار 6 ٬کری 121 ٬اوبالست و 8
اوبالست خود مختار.
نظام حقوقی :نظام مدنی حقوقی توسط تئوری حقوق کمونیستی تغییراتی یافته است ٬قانون اساسی
تجدید نظر شده در سال  1977تصویب گردید ٬لوایح قانونی اساسی تجدید نظر شده در سال 1977
تصویب گردید ٬لوایح قانونی مورد بررسی حقوقی قرار نمیگیرد ٬تحصیالت حقوقی در  18دانشگاه و 4
مؤسسه حقوقی امکانپذیر است .مقررات اجباری دادگاه بینالمللی را نپذیرفته است.
روز تعطیلی ملی 7 :نوامبر روز انقالب اـکتبر
شعبات :شورای وزیران )مجریه( ٬دیوان عالی شوروی )مقننه( ٬دیوان عالی قضائی شوروی )قضائیه(.
رهبران دولت :لئونید آی .برژنف ٬دبیر کل کمیته مرکزی حزب کمونیست و رئیس پرزیدیوم دیوان عالی
شوروی .آلکسی ان .کاسیگین ٬سرپرست شورای وزیران شوروی.
شرکت در انتخابات :برای تمام افراد  18ساله به باال و مستقیمًا و به طور مساوی آزاد است.
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انتخابات :انتخابات دیوان عالی شوروی )قوه مقننه ـ م( هر پنج سال یک بار برگزار میگردد که در سال
 1979برای همین دیوان  1500نماینده انتخاب گردیدند که  %71/7آن اعضای حزبی هستند.
حزب سیاسی :حزب کمونیست شوروی تنها حزب مشروع کشور میباشد .قدرت آراء )انتخاب سال
 174944173 :(1979نفر دارای سنین باالی  18سال ٬ظاهرًا  %99/99رأی دادهاند.
ـکمونیستها :حدود  16میلیون نفر عضو حزبی.
دیگر گروههای سیاسی یا جو ساز :ـکومسومول ٬اتحادیههای تجاری و دیگر سازمانهایی که کنترل و
نظارت کمونیستی را سهولت میبخشند .عضویت در سازمانهای بینالمللی :شورای کمک اقتصادی دو
جانبه ٬کنفرانس خلع سالح ژنو ٬آژانس انرژی اتمی بینالمللی ٬سازمان هواپیمایی بینالمللی مـدنی٬
شورای بینالمللی اـکتشاف دریایی ٬سازمان بینالمللی کار گروه تحقیق بینالملل سرب و زینک ٬سازمان
مشاوره دریایی بین دولتین ٬اتحادیه پست جهانی ٬سازمان تحقیقات استاندارد بینالمللی  ٬ITCاتحادیه
تجاری بینالمللی ٬کمیسیون بینالملل صید نهنگ ٬شورای غله بینالملل ٬سازمان ملل ٬یونسکو ٬اتحادیه
جهانی پست ٬پیمان ورشو ٬سازمان بهداشت جهانی  ٬WPIOسازمان جهانی هواشناسی.WTO ٬
اقتصاد
تولید ناخالص ملی 1066/5 :میلیارد دالر ) (1978با در نظر گرفتن قیمتهای آمریکا )در سـال
 4080 ٬(1977دالر تولید ناخالص سرانه ٬درصد سهام در سال  1978عبارت بودند از  %56مصرف٬
 %34سرمایهـگذاری %10 ٬بخشهای دولتی و غیره ٬شامل دفاع )بر اساس تولید ناخالص ملی سال 1970
به روبل( ٬میانگین میزان رشد ساالنه واقعی )77ـ %3/8 (1971میانگین میزان رشد ساالنه )78ـ(1976
.%3/6
ـکشاورزی :محصوالت غذایی عمده ـ غله )به خصوص گندم( ٬سیبزمینی ٬مهمترین محصوالت
صنعتی ـ قند ٬پنبه ٬تخم آفتابگردان و الیاف کتان به میزان خودکفایی ٬بستگی به نـوسانات بـرداشت
محصول دارد .کالری مصرفی  3250کالری روزانه برای هر نفر در سالهای اخیر.
ماهیگیری :میزان صید  9/7میلیون تن ) ٬(1977صادرات  403800تن ) ٬(1977واردات 32500
تن ).(1977
صنایع مهم :صنایع تولید سرمایه بسیار پیشرفته و متنوع ٬صنایع کاالهای مصرفی در مقایسه چندان
پیشرفته نیست.
ـکمبودها :الستیک طبیعی ٬بوکسیت و آلومینیوم ٬تانتالیم ٬قلع ٬تنگستن ٬فلورواسپار ٬و مولیبدن.
فوالد خام 163 :میلیون ظرفیت تولید تا یکم ژانویه  ٬1979در سال  1978معادل  151میلیون تن
تولید گردیده ٬که سهم تولید سرانه  578کیلوگرم میباشد.
نیروی برق 249500000 :کیلووات ظرفیت ) ٬1202 ٬(1978میلیارد کیلو وات ساعت تولید شده
) 4580 ٬(1978کیلووات ساعت سهم سرانه.
صادرات 52392/6 :میلیون دالر )با احتساب هزینه حمل تا مقصد ٬(1978 ٬سوخت )به خصوص
مواد نفتی و مشتقات آن( ٬فلزات ٬محصوالت کشاورزی )الوار ٬غله( ٬و انواع کاالهای پیش ساخته )به
خصوص کاالهای صنایع سرمایهای(.
واردات 50794/8 :میلیون دالر )بااحتساب هزینه حمل تا مقصد  ٬(1978ماشینآالت و تجهیزات ویژه
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و پیچیده ٬الیاف نساجی محصوالت مصرفی٬محصوالتمحصوالت پوالد) ٬به خصوص لولههای قطور( و
هرگونه کمبود در تولید داخلی )از قبیل ٬گندم وارداتی پس از برداشت محصول نه چندان خوب داخلی(.
طرفهای مهم تجاری 103/2 :میلیارد دالر )ـکل منافع سال  60 ٬(1978درصد تجارت با کشورهای
ـکمونیستی %28 ٬با کشورهای صنعتی غرب و  %12با کشورهای رو به رشد.
ـکمک :اقتصادی ـ  3707میلیون دالر کل کمکهای اقتصادی ارائه شده به کشورهای رو به رشد
) ٬(1978کل کمکهای اقتصادی )78ـ 17/1 ٬(1957میلیارد دالر :نظامی ـ کل کمکهای ارائه شـده
) 1/8 ٬(1978میلیارد دالر.
نرخ رسمی تبدیل ارز 0/6811 :روبل =یک دالر آمریکا )میانگین تبدیل در سال  .(1978سال مالی:
سال تقویمی.
ارتباطات
راه آهن :جمعًا  140504کیلومتر؛  138671کیلومتر ریل پهن ) 1/524متر(؛  1833کیلومتر ریل
باریک ) 0/750متر(؛  110015کیلومتر ریل پهن تک ریل؛  40941کیلومتر راهآهن برقی؛ این آمار
خطوط راه آهن صنعتی را در برنمیگیرد ).(1978
شاهراهها جمعًا  1564000کیلومتر؛  322000کیلومتر آسفالته بـتونی و یـا بـلوکهای سـنگی٬
 372000راههای آبی داخل خشکی 146400 ٬کیلومتر به استثناء دریای خزر ).(1979
خطوط لوله 57000 :کیلومتر نفت خام؛  13000کیلومتر محصوالت ـ پاالیش یافته؛ 115000
ـکیلومتر گاز طبیعی.
بنادر 52 :بندر بزرگ )ـکه مهمتر از همه؛ لینگراد ٬مورمانسک ٬اودسا ٬نووروسیک ٬ایلی شوسک٬
والدی وستوک ٬ناخودکا ٬آرخـانگلسک ٬ریگـا٬تـالین ٬کـانسیگراد ٬لیـپاجا ٬ونـتسپلیز ٬نـیکوالیف٬
سواستوپول(؛  116بندر کوچک منتخب .مـهمترین بـنادر داخـل :روسـتوف ٬ولگـوگراد ٬گـورکیف٬
خاباروسک ٬کیف و مسکو ).(1979
میزان بار حمل شده :راهآهن ـ  3758میلیون تن 3426 ٬میلیارد تن بر کیلومتر )(1978؛ شاهراهها ـ
 22/7میلیارد تن  380میلیارد تن بر کیلومتر)(%9770؛ راههای آبی ـ  520میلیون تن 231 ٬میلیارد تن
بر کیلومتر به استثناء دریای خزر که دارای  16000وسیله باربری آبی به ظرفیت  7000/000میلیون تن
میباشد ).(1978
ناوگان تجاری1737 :کشتی ) 1000تن ثبت شده وبیشتر( و باتناژثبت شده کلی  13504800وتناژ
ـکامل  ٬18676400شامل  69کشتی مسافر بری 1201 ٬باربری 19 ٬کانتین 36 ٬باربری غول آسا291 ٬
تانکر 8 ٬کشتی مخصوص حمل گاز مایع 93 ٬کشتی باربری بزرگ  8کشتی مخصوص حمل نفت  /سنگ
آهن 12 ٬کشتی هواپیمابر ویژه 646 ٬کشتی تجاری در دریای سیاه 392 ٬کشتی در دریای بالتیک445 ٬
ـکشتی در بخش خاور دور و شوروی ٬و  244کشتی دربارنتس  /دریای سفید مستقر شده است )خیلی
محرمانه(.
سری.
هواپیمایی کشوری 1251 :هواپیمای بزرگ حمل و نقل )ّ (1977
فرودگاهها :جمعًا  3535فرودگاه 765 ٬فرودگاه دارای باند پروازدائمی 55 ٬فرودگاه با باندهای بیش
از  3500متر 387 ٬فرودگاه با باندهای 3499ـ 2500متر 1078 ٬فرودگاه با باندهای 2499ـ 1000متر٬
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)سری(.
 2015فرودگاه با باندهای کمتر از  1000متر 37 ٬فرودگاه مخصوص هلیکوپتر ّ
ارتباط راه دور :سیستم ارتباط داخلی و بینالمللی نسبتًا مدرن جهت استفاده دولت 19/3 ٬میلیون
شماره تلفن٬حدود 37000تبدیل تلفن 83100 ٬دفتر تلگراف اصلی وشعبهای٬حدود  135شبکه انتشار
رادیویی /ا ـ ام 280 ٬ایستگاه اف ـ ام و  40000ایستگاه انتشاراتی با سیم 59/8 ٬میلیون رادیو و 56
میلیون گیرنده رادیویی با سیم 1620 ٬ایستگاه تلویزیونی و ایستگاه رله تلویزیونی 55 ٬میلیون گیرنده
تلویزیونی )خیلی محرمانه(
)سری ـ غیر قابل رؤیت برای بیگانگان(
نیروهای دفاعی
نیروی انسانی نظامی ٬مذکر49 ٬ـ 15ساله 67982000 ٬نفر 54220000 ٬نفر مناسب برای خدمت
نظامی 2367000 ٬نفر ساالنه در سن  17سالگی آماده خدمت در ارتش میشوند) .خیلی محرمانه(
پرسنل) :تقریبی تا مارس  2453400 (1979نفر نیروی زمینی 424100 ٬نفر نیروی دریایی )به
استثناء گـارد مـرزی دریـایی( 513200 ٬نـفر نـیروی هـوایـی 344600 ٬نـفر نـیروهای مـوشک
اندازاستراتژیک 625700 ٬نفر نیروهای پدافند هوایی 470200 ٬نفر نیروهای شبه نظامی ٬توزیع این
نیروها به ترتیبی که با برنامه دفاعی آمریکا به جای بافت نظامی شوروی تطابق داشته باشد ٬به شرح زیر
است:
تخمین کل نیروهای نظامی و شبه نظامی)سری(
1307300
فرماندهی و پشتیبانیعمومی
1693000
نیروهای زمینی ویژه
308300
نیروهای دریایی ویژه
297800
نیروهای هوایی ویژه
267400
نیروهای تهاجمی استراتژیک
498900
نیروهای دفاعی استراتژیک
159500
نظامیان مرزی
299000
نظامیان داخلی
4831200
جمع
تخمین کل نیروهایی که در  5سال گذشته به صورت ذخیره درآمدهاند) .سری(
2415000
فرماندهی و پشتیبانی عمومی
3210000
نیروهای زمینی ویژه
500000
نیروهای دریایی ویژه
565000
نیروهای هوایی ویژه
5600000
نیروهای تهاجمی استراتژیک
925000
نیروهای دفاعی استراتژیک
295000
نظامیان مرزی
510000
نظامیان داخلی
8980000
جمع
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واحدهای مهم نیروی زمینی :نیروهای زمینی ویژه ـ  24ارتش 10 ٬سپاه 173 ٬لشگر ٬به اضافه 12
لشکر توپخانه 150 ٬تیپ 250 ٬هنگ و بسیاری واحدهای پشتیبانی رزمی دیگر )سری(
ناوهای نظامی :زیردریایی70 ٬زیردریایی اتمی حامل موشکهای ٬بالستیک 16 ٬زیردریایی حامل
موشکهای بالستیک 44 ٬زیر دریایی اتمی موشکانداز 24 ٬زیردریایی تهاجمی موشکی 45 ٬زیردریایی
اتمی تهاجمی 144 ٬زیردریایی تهاجمی 4 ٬زیردریایی ساحلی ٬یک زیردریایی کمکی 4 ٬را دارای 4 ٬زیر
دریایی آموزشی.
ناوهای جنگی سطح آب 2 :ناو هواپیمابر  VTDLدارای موشکهای هدایتشونده 2 ٬نـاو حـامل
موشکهای هدایت شونده 25 ٬ناو حامل موشکهای هدایت شونده دوربرد 10 ٬ناو حامل موشکهای سبک
دوربرد 32 ٬ناو شکن حامل موشکهای هدایت شونده 36 ٬ناو شکن 24 ٬ناوچه حامل موشکهای هدایت
شونده 104 ٬ناوچه سبک 123 ٬ناوچه گشتی رزمی 96 ٬ناو جنگی دوزیستی 162 ٬نـاو مـینیاب٬
444ناوچه کشتی ساحلی ورودخانهای 82 ٬ناوچه ضد جنگ افزارهای دوزیستی 238 ٬ناوچه مینیاب٬
 84ناو دافع 66 ٬ناو پشتیبانی 135 ٬ناو پشتیبانی ناوگان 457 ٬ناو کمکی دیگر )سری(
هواپیماهای نظامی 15125 :واحد عملیاتی ٬تعداد هواپیما نسبت به هر نیرو به شرح زیـر است:
هواپیماهای دور برد  869فروند ) 239بمب افکن دوربرد 630 ٬بمب افکن میان برد( .بخش هوایی دفاع
هوائی 2653 ٬جنگنده 9 ٬بخش هشدار دهنده و نظارت هوابرد ٬بخش هوایی تاـکتیکی شوروی4538 ٬
هواپیمای رزمی ) 3750جنگنده 106 ٬بمب افکن برد متوسط 633 ٬هواپیمای شناسائی 49 ٬هواپیمای
جنگهای الکترونیک( .بخش هوایی نیروی دریایی 1121 ٬بمب افکن 511 ٬بمب افکـن  /تـانکر /
شناسایی میان برد 71 ٬فروند جنگنده و بمب افکن جنگنده 375 ٬فروند هواپیمای ضد زیر دریایی شامل
 203هلیکوپتر 77 ٬هواپیمای مختلف آموزشی( ٬نیروی پشتیبانی هوایی 5935 :هواپیمای ترابری و
هلیکوپترها):ترابری1635 :فرونداست که 119فروند آن دو برد و 905فروند آن میانبرد ٬و 611فروند
آن کوتاه برد میباشد( هلیکوپترها 4300 :فروند ) 2033رزمی تهاجمی 2267 ٬اداری و رابط( )سری(
موشکهای دفاعی :تاـکتیکی ـ حدود  3گردان سام ـ  37 ٬2گردان سام ـ  135 ٬3گردان سام ـ 40 ٬4
هنگ سام ـ  13 ٬6هنگ سام ـ  8در نیروهای رزمی شوروی و نیروهای آن در آلمان شرقی ٬چکسلواـکی٬
مجارستان ٬لهستان و مغولستان به کار گرفته شده است .در هنگ مانوری نیز حدود  225واحدهای سام ـ
 9و 20000واحد موشکهای سام ـ  7موجود است .بعضی از این سیستمهای سام میتوانند نیروهای ملی
پدافند هوایی را در موقع بروز بحران تقویت نماید .استراتژی کل نیروی موشکی دفاعی عبارت است از
999سکوی موشکی زمین به هوا )12172ریل پرتاب(56 ٬سکوی پرتاب سام ـ )3242ریل پرتاب( که
تنها در مسکو مستقر گردیده است  481سکوی سام ـ ) 2886ریل پرتاب( دفاع از اهداف استراتژیک و
موانع دفاعی کشور را ممکن میسازد 337 .سکوی سام ـ  628) 3ریل مضاعف و  720ریل چهار گانه( و
 4136ریل پرتاب نیز برای پوشش دفاع هوایی کم ارتفاع به کار گرفته شده است.
 125مجتمع سام ـ  1908) 5ریل پرتاب( دفاع از موانع و مناطق حیاتی دفاعی سرتاسر شوروی را به
عهده دارند 8 .سکوی موشک 1ـ  64) ABMسکوی پرتاب( نیز در اطراف شهر مسکو مستقر گردیده
است) .سری ـ غیر قابل رؤیت برای بیگانگان(
موشکهای تهاجمی استراتژیک :حدود  1400موشک انداز  ICBMو حدود  600مـوشک انـداز
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) MR/IRBMسری( تسلیحات اتمی :نیاز اصلی نیروهای شوروی را تأمین میکند) .خیلی محرمانه(
تدارکات :نیاز داخلی خود را به طور کامل تأمین میکند وانواع جنگافزارها را نیز جهت صدور تولید
مینماید .کشورهای عضو پیمان ورشو بخش اعظم کشتیهای دوزیستی و کـمکی و نـیز آمـوزشی و
هواپیماهای سبک را تأمین مینمایند.
بعضی از نفربرهای زرهی سبک به عنوان یک اقدام اقتصادی از کشورهای اروپایی شرقی تأمین
میگردد) .خیلی محرمانه(
بودجه نظامی )اعالم شده( :برای سال مالی که در  31دسامبر  1979پایان مییابد تنها رقم 17/2
میلیارد روبل منتشر شده است .این رقم به دالیل سیاسی تحریف شده و تنها میزان ناچیزی از بودجه
نظامی را در بر میگیرد ٬هزینه کل فعالیتهای نظامی به استثناء مستعمرهها در سال  1978معادل 146/55
میلیارد دالر بوده است )با در نظر گرفتن نرخ تبدیل دالر در سال ) .(1978سری(
امنیت و اطالعات:
ـکمیته امنیتی دولت )ـکا.ـگ.ب( :داخلی/خارجی ٬سرپرست اداره اطالعات ٬ستاد عمومی وزارت
دفاع ٬مجمع گردآوری اطالعات در خارج ٬نیروی ارتشی نیز عناصراطالعاتی جهت گردآوری اطالعات
رزمی دارند ٬وزارت امور داخلی ٬آژانس پلیس عمومی ٬نظامیان داخلی ٬نیروهای آتش نشانی ٬زندانها و
اردوگاهها) .سری /غیر قابل رؤیت برای بیگانگان(
سند شماره )(2
سری 20مارس  1950ـ  29اسفند  1328تهران 311
پست هوایی
اطالعات بیوگرافیک درباره دانیل سیمونوویچ کومیساروف
طبق اطالعات موجود در نامه هوایی وزارتخانه به شماره 63ـ Aو به تاریخ  22فوریه  ٬1950آنچه در
ذیل آمده در حال حاضر تنها اطالعات موجود در این سفارتخانه درباره دانیل سیمونوویچ کومیساروف
دبیر اول سفارت شوروی ٬میباشد.
سن :حدود  42سال.
ظواهر فردی :بلند قد ٬نیمه تاس ٬رنگ موی قهوهای تیره ٬رنگ چشم آبی تیره ٬خوشبرخورد.
شخصیت :ظاهرًا دوستانه و خوشبرخورد است .ایرانیها وی را خیلی دوست دارند میگویند در کار
خود بسیار تیزهوش ٬سنگدل و بسیار دقیق است.
شغل قبلی :در جنگ گذشته به عنوان وابسته مطبوعاتی به سفارت شوروی آمد و به طور کلی در امور
مربوط به روزنامه و تبلیغات خیلی ماهر است .در مراحل تشکل حزب دموکرات و حکـومت مـلی
آذربایجان وی درتبریز به سرمیبرد .بعدًا برای مدتی در رضاییه به عنوان کنسول کار کرد .بنا به گزارشات
رسیده در ناحیه رضائیه در میان قبایل کرد کار میکرده است.
فعالیتهای کنونی :عنوان شغلی او دبیر اول سفارت در امور مطبوعاتی میباشد .ولی واقعیت این است
ـکه وی در سلسله مراتب سفارت شوروی موقعیت مهمتری را دارد .بنا به گزارشات رسیده وی در حال
مذاـکره با مقامات ایرانی ناشناس بوده است تا بلکه بتواند روابط بین ایران شوروی را بهبود بخشد.
ـگفته میشود که وی در تجدید سازمان مخفیانه حزب توده دست داشته است.
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نکته مهم :وی بدون لهجه به فارسی سخن میگوید.
سند شماره )(3

جان .سی .وایلی

سری
به :سفارت آمریکا ٬تهران

تاریخ 4 :ژوئن  1963ـ  14خرداد 42
از :وزارت امور خارجه
محل کسب اطالعات :بغداد ٬مسکو
موضوع :سفیر شوروی در ایراناطالعات زیر نباید در اختیار ملل بیگانه قرار داده شود.
در پاسخ به تلگرام مرجع ٬اطالعات زیر درباره گریگوری تیتوویچ زایتسف که مطبوعات ایران اعالم
ـکردهاند قرار است به زودی به جای ن ـ م پگف سفیر شوروی در ایران بشود ارسال میگردد .زایتسف از
سپتامبر سال  1961تاـکنون ریاست بخش کشورهای خاورمیانهای وزارت امور خارجه شـوروی را
عهدهدار است و از وی غالبًا به عنوان یک دانشمند امور عربی ٬متخصص در امور اقتصادی ٬و خبره در
قوانین بینالمللی یادمیکنند .وی از سال  1944در وزارت امور خارجه به سر برده است و به عنوان رئیس
هیئت شوروی به انگلیس وجمهوری عراق ٬و به عنوان سفیر شوروی در هلند انجام وظیفه نموده است .به
استثناء سفر اخیر وی بقیه کارهای او در وزارت امور خارجه در امور عربی انجام شده است.
زایتسف که در سال  1902در مسکو متولد شده بود بنا به گزارشها در انستیتو اقتصاد و انسـتیتو
مطالعات شرق در مسکو به تحصیل پرداخت و در سال  1933فارغ التحصیل گردید .وی در سالهای
34ـ 1933بدون تعیین سمت به تهران اعزام گردید .در اوایل  1930وی در چند کنفرانس اقتصادی شرکت
ـکرد و بعدها در بخش تجارت خارجی خلق شوروی به کار مشغول شد ٬تااینکه در سال  1944به وزارت
موقعیت مهمی به کار مشغول گردید .در اواخر
امور خارجه منتقل گردید و در بخش مربوط به شرق در
ّ
همان سال زایتسف به عنوان وزیر به کشور پادشاهی عراق رفت و تا اوت  1948در آنجا ماند.
بنا به گزارشات رسیده وی در این دوران در گروههای خرابکار عراق به فعالیت پرداخت .همچنین وی
علیه اعدام کمونیستهای محلی توسط دولت آشکارا دست به اعتراض زد و اعالم نمود که مقامات شوروی
حالت خصمانه حکومت عراق را تحمل نخواهند کرد .زمانی که در اواسط  1948نام زایتسف را به عنوان
وزیر جدید شوروی به مصر ارائه دادند ٬دولت مصر از قبول تقاضا نامه وی به این دلیل که او در عراق
”دردسر درست میکرده است“ سرباز زد .مسکو نیز مجبور شد به بهانه کسالت شدید از فرستادن زایتسف
امتناع ورزد .زایتسف گویا به مسکو بازگشت تا در وزارت امور خارجه به کار مشغول گردد و در دسامبر
 1948عنوان وزیر درجه اول را دریافت نمود .در  1949زایتسف به سمت سفیر در هلند منصوب گردید و
در آنجا به تبلیغ پرداخت و به موازات آن به آزاد سازی زندانیان جنگی هلندی از روسیه پرداخت .در
تابستان  1953هلند را ترک کرده ریاست وزارت امور خارجه در بخش دپارتمان کشورهای خاور
نزدیک و میانه را عهدهدار گشت .در همین مقام زایتسف به همراه شپیلف وزیر امور خارجه در ژوئن
 1956به مصر و سوریه سفر کرد .در اوت همان سال و در کنفرانس لندن پیرامون مسئله سوئز شرکت
جست و در اـکتبر  1956به عنوان عضو نمایندگی شوروی در شورای امنیت سازمان ملل جهت شرکت در
بحث پیرامون بحران سوئز شرکت نمود .کمی پس از بازگشت به مسکو وی به ریاست بخش کشورهای
نزدیک یکی از دو شعبه )پادگان کشورهای خاور نزدیک و میانه ٬به هنگام سازمان دهی دوباره در
خاور
ِ
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 1957رسید .در ژوئیه  1958وی سفیر شوروی در جمهوری عراق گردید که اولین سفیر شوروی در
دولت جدید عراق و رئیس هیئت دیپلماتیک شوروی به این کشور نیز محسوب میگردید .زایتسف به
فعالیت شدید در امور عراق پرداخت که در آن کارمندان سفارتی بسیار زبده در امور منطقه و عملیات
اطالعاتی وی را یاری دادند .زایتسف تا سال  1961در عراق بود و پس از بازگشت وی سمت حاضر را
دریافت کرد ٬در دسامبر  1962وی به عنوان عضو هیئت نمایندگی شوروی به ایران سفر کرد و به مبادله
اسناد در رابطه با قرارداد مرزی بین ایران و شوروی با نمایندگان دولت ایران پرداخت .زایتسف که در
ظاهر بسیار حرفهای است به عنوان یک فرد خوش سخن و نسبتًا منطقی تعریف میشود .دانش او درباره
زبان انگلیسی بسیار محدود است ولی او زبان عربی ٬آلمانی و فرانسه میداند و زبان فارسی را خیلی
خوب میداند .همسرش کالودیا ٬دارای شخصیتی اجتماعی و دوستانه و قدری شوخ طبع است؛ او به زبان
فارسی و انگلیسی خوب صحبت میکند .پسرشان یوری که وارد بیستمین سال شده است در مسکو
راسک
تحصیل مینماید.
سند شماره )(4

تاریخ 6 :ژوئن  1963ـ  16خرداد 42
به :دفتر حفاظت منافع و سفارت آمریکا
از :هنری آل .دیویس
موضوع :اظهار نظر درباره گریگوری زایتسف
آنچه در ذیل میآید گزارشی است از گفتگویی که در تاریخ  5ژوئن  1963بین آقای رضا امینی مشاور
روابط عمومی دفتر حفاظت منافع آمریکا و وابسته مطبوعاتی پیشین ایران در مسکـو ٬آقـای بـهرام
بوشهریپور که به اصرار دولت شوروی در سال  1962مجبور به ترک این کشور گردید صورت گرفته
است:
آقای بهرام بوشهریپور امروز صبح به دفتر من آمد تا یک رونوشت از سخنرانی پرزیدنت کندی را که
در  11آوریل  1962در ضیافت شامی که به افتخار شاهنشاه در کاخ سفید ایراد شده بود دریافت نماید.
آقای بوشهریپور درباره مأموریتش در مسکو دارد کتابی تحت عنوان ”در شکم خرس“ مینویسد .این
ـکلمات به وسیله پرزیدنت کندی در اثناء همین ضیافت برای تشریح شرایط سختی که شاه ایران همیشه
تحت آن به سر برده است ٬استفاده شده بود .پرزیدنت گفته است ”ما خودمان نیز در شرایط آسانی به سر
نمیبریم ولی در شکم خرس هم زندگی نمیکنیم .ولی او )اشاره به شاه( سالهاست که در شکم خرس به سر
میبرد ولی کشورش هنوز آزاد است“.
چون بوشهریپور اطالعات زیادی درباره فعالیتهای شوروی در ایران دارد از او پرسیدم که درباره
ـگریگوری زایتسف که میگویند سفیر جدید شوروی به ایران است آیا چیزی میداند؟ آقای بوشهریپور
ـگفت که او را به خوبی میشناسد چون در حین خدمت به عنوان وابسته مطبوعاتی در مسکو چندین بار با
وی صحبت کرده است .او چند قطعه کاغذ از جیب خود بیرون کشید و چند تاریخ و اظهار نظر به من داد:
ـگریگوری تیتویویچ زایتسف در سال 1944وارد وزارت امور خارجه گردید .البته به عنوان وزیر و کار
خود را به عنوان معاون رئیس بخش خاورمیانه آغاز کرد .آقای بوشهریپور در ادامه گفت” :چـون
اوصاحب نظر در امور خاورمیانه است و نیز از دانشکده امور باختری دانشگاه مسکو فارغالتحصیل شده
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بود با سمت وزیر کار خود را آغاز کرد ٬و گرنه مانند دیگران به عنوان وابسته کارش را شروع میکرد“.
زایتسف در سال 1949ـ 1945یعنی سالهایی که در آن حزب توده کامًال متشکل و فعال شده بود در
ایران خدمت میکرد .در هنگام اقامتش در ایران او ریاست واقعی سفارت شوروی را به عهده داشت و با
روشنفکران و روزنامه نگاران متنفذ ایران هم تماسهایی چند برقرار کرده بود.
زایتسف در سال  1949به مسکو بازگشت تا به کار خود در بخش خاورمیانه وزارت امور خارجه
ادامه دهد تا اینکه در سال  1951به عنوان سفیر شوروی روانه هلند گردید .در سال  1953وی ریاست
بخش خاورمیانهای را عهده دار گشت .در هنگام عهدهدار بودن این تصدی وی از مصر ٬سوریه و لبنان
بازدید کرد .در همه مذاـکرات بین شوروی و کشورهای عربی شرکت داشت .او همراه شپیلف به مصر رفت
و به مذاـکره درباره کمکهای شوروی پیرامون سد آسوان پرداخت .بوشهریپور گفت :رفیق زایتسف ید
طوالنی در تشکل بخشیدن به احزاب سیاسی وایجاد آشوب دارد.پس ازکودتایی که در  1958منجر به به
قدرت رسیدن قاسم در عراق شد ٬زایتسف نیز به عنوان سفیر شوروی در رژیم جدید به عراق رفت.
مأموریتش این بود که یک حزب نیرومند کمونیستی را در عراق ایجاد کند و موفق هم شد .در سال 1961
او به شغل قبلیاش یعنی ریاست بخش خاورمیانه بازگشت .در همین حال با ترتیب دادن ضیافتهای
حداقل هفتهای یک بار توانست با دیپلماتهای کشورهای خاورمیانه تماس برقرار سازد .بوشهریپور
اظهارداشت” :زایتسف در روسی به معنی مادر خرگوش است ولی اوواقعًا یک مارد ...است .پس از ورود
او به ایران باید منتظر بروز مشکالت و ناراحتیهایی باشیم چون او به عنوان یکی از اعضای ـکومسومول
)سازمان جوانان کمونیست( خیلی خوب میداند که چگونه افراد ناراضی را یکجا جمع کند و آنها را به
صورت یک نیروی مخرب علیه ایران درآورد“.
سند شماره )(5
محرمانه
تاریخ :ساعت  10صبح  11سپتامبر  1963ـ  20شهریور 42
به :وزارت امور خارجه
از :سفارت آمریکا در تهران
مکان :دفتر سفیر هولمز
صورت مذاـکره
شرکتکنندگان :سفیر آمریکا ٬جانا .آرمیتاژ ـ دستیار ویژه سفیر آقای تورینوف ـ مترجم سفیر شوروی
)ـگریگوری زایتسف(
موضوع :مالقات دوستان سفیر شوروی
سفیر جدید شوروی آقای گریگوری زایتسف همراه مترجم خود رأس ساعت  10صبح جهت یک
مالقات دوستانه حضور به هم رسانیدند .حدود  40دقیقه در اینجا ماند که از این مدت حدود 35ـ30
دقیقه فقط او صحبت میکرد و مدت کوتاهی مکث مینمود تا سفیر هولمز پاسخ کوتاهی بتواند ارائه نماید.
زایتسف اـکثراوقات به روسی حرف میزد و سعی میکرداز مترجمش استفاده کند ولی ظاهر قضیه این بود
ـکه وی از بسیاری از گفتههای سفیر هولمز به انگلیسی چیزهایی میفهمید.
صحبتهای زایتسف پیرامون چند موضوع دور میزد .وی ابتدا پیرامون امضاء قرار داد منع آزمایشهای
هستهای گفتگو کرد و اینکه او نیز در مسکو پیرامون این مذاـکره سهیم بوده است .او گفت که این قرارداد
ـگامی مثبت در جهت بهبود روابط آمریکا و شوروی است که امیدوار است بهتر از این هم بشود .و این نکته
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راچندین بار در طول صحبتهای خود تکرار کرد.سفیر هولمز نیز درباره بهبود روابط صحبت کرد وگفت که
او نیز تجاربی در مذاـکرات خلع سالح دارد و گفت که بهبودواقعی در کاهش تسلیحاتی٬مسئله بازرسی دو
جانبه را پیش میکشد که مسئلهای بسیار ضروری است؛ اـگر هدف کنترل تسلیحاتی باشد .سفیر شوروی
این موضوع را دنبال نکرد و در عوض درباره ضرورت گامهای میانجیگرانه عملی صحبت کرد.وی درباره
استفاده از قراردادی در زمینه کاهش یا عدم افزایش بودجه نظامی سخن راند .سفیر زایـتسف گـفت:
تضادهای بین آمریکا و شوروی آن چنان مستقیمنیست که منجر به یک فاجعه بین این دو شود ٬بلکه این
تضاد از جنبههای وسیع و کلی برخوردار است .او برای بشریت سخن گفت و اظهار داشت که بودجه را
میتوان به جای استفاده در مقاصد نظامی به منظورهای بهتر استفاده کرد.
سفیر شوروی گفت که او و سفیر هولمز البته در وهله اول عالقهمند به اوضاع ایران هستند .وی اظهار
داشت که امیدوار است ٬بهبود در روابط آمریکا و شوروی در اینجا هم منعکس شود و دیگر اینکه آمریکا
نباید نسبت به بهبود روابط شوروی و ایران حسادت ورزد و به سفیراطمینان داد که این بهبود روابط ”نتایج
بدی به همراه“ نخواهد داشت .با وجود اینکه ٬چندین بار سفیر هولمز اظهار داشت که آمریکا خواهان
ایجاد روابط بد بین ایران و شوروی نیست و اصًال نگران بهبود روابط بین شوروی و ایران نمیباشد ٬ولی
سفیر شوروی چندین بار این موضوع را تکرار کرد .سفیر شوروی گفت که شوروی خوشحال میشود که
تداوم و یا افزایش کمکهای آمریکا به ایران را شاهد باشد ٬چون باعث میشود که مخارج شوروی درایران
ـکمتر بشود .وی خاطر نشان ساخت ”ما جاهای دیگر برای پول خرج کردن داریم“.
سفیر شوروی گفت امیدوار است وی و سفیر هولمز بیشتر یکدیگر را مالقات کرده به تبادل عقاید و
نظرات بپردازند .ممکن است این عقاید و نظریات یکسان نباشند ولی برای ایجاد تفاهم دو جانبه مفید
است .سفیر هولمز نیز اظهار داشت که چنین مالقاتهایی سودمند و دلخواه میباشد.
در مورد مثبت بودن کاهش مخارج نظامی ٬سفیر زایتسف گفت این گونه کاهشهای بودجه میتواند
آمریکا را در مورد مشکل خروج طالی خود یاری دهد ٬چون این امر نمیتواند تا ابد ادامه یابد .سفیر
هولمز سعی کرد نظریه سفیر شوروی را مبنی بر اینکه مخارج نظامی مسبب اصلی مشکل خروج طالی
آمریکاست ٬تصحیح نماید و گفت که برای آمریکا مهم نیست که این مشکل حل نشود .ولی سفیر شوروی
درباره نظریه خود پافشاری میکرد.
در یک نقطه از بحث ٬سفیر هولمز سهوًا به روابط بین شوروی و چین اشاره کرد و سفیر شوروی
داوطلبانه به ارائه پاسخ پرداخت .وی گفت برخوردهای سختی بین دو دولت درنظر گرفته است ٬هر کس
هم که قدری شعور داشته باشد این موضوع را میفهمد .این برخوردها سبب شده است تا دو دولتمواضع
سیاست خارجی خود را روشن سازند .حاال حتی آنها که فکر میکردهاند کـه سـیاست ”هـمزیستی
مسالمتآمیز“ شوروی تنها یک مانور سیاسی بوده است ٬باید قبول کنند که برعکس ٬اساس و پـایه
سیاست خارجی شوروی را تشکیل میدهد.
سفیر شوروی اظهار داشت که شوروی اصرار داشته است که حتی اـگر به قیمت از بین رفتن روابط
ـکمونیستی بین چین و شوروی هم تمام بشود این خط مشی را در سیاست خود دنبال نماید .بنابراین دنیا
هم باید آـگاه باشد که شوروی اهمیتی اساسی برای سیاست همزیستی مسالمتآمیز خود قائل است.
در پاسخ به سؤال سفیر هولمز ٬سفیر شوروی گفت که پکف سفیرپیشین شوروی در اینجا هنوز هم در
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مرخصی به سر میبرد و معلوم نیست به کجا فرستاده شود .زایتسف گفت برژنف در  15نوامبر به ایران
خواهد آمد و شش روز در اینجا به سر خواهدبرد .سفیر هولمز گفت در نظر داشته در این تاریخ به مرخصی
برود ٬ولی سعی دارد برنامه خود را تغییر داده حداقل دو روز اول بازدید برژنف از ایران را در اینجا بماند.
سفیر شوروی گفت که او کمی با زبان فرانسوی آشناست و در زمان تصدی وی به عنوان ریاست بخش
ـکشورهای خاورنزدیک و میانه در وزارت امور خارجه زبان فارسی را نیزمیآموخت ٬ولی فرصت تمرین
پیدا نکرده است .ظاهرًا او کمی با انگلیسی آشناست ولی درک وی از این زبان بسیار وسیع است.
سند شماره )(6
خیلی محرمانه
تاریخ 5 :می 64ـ 15اردیبهشت 1343
به :وزیر امور خارجه در واشنگتن
از :سفارت آمریکا در تهران
در عرشه بن هوم ریچارد ٬در دوم ماه مه ٬شاه درباره گفتگویی که با سفیر شوروی انجام داده بود با من
صحبت کرد .شاه صحبتش را با انتقاد شدید از ناصر ٬جاه طلبیها و فعالیتهایش که موجب به خطر افتادن
صلح در خاورمیانه بود و خطر جدی را متوجه منطقه میساخت آغاز کرده بود .وی شورویها را به خاطر
حمایت از چنین فرد دردسرسازی که به عنوان رئیسجمهور جمهوری متحده عربی مسئولیت سرش
نمیشود به باد انتقاد گرفت .شاه به زایتسف گفت که به نظر وی ناصر مسئول همه تبلیغات عرب علیه ایران
است .سفیر شوروی در پاسخ گفته بود که احتماًال مسئول ٬ناصر نیست بلکه شرکتها نفتی ممکن است
مسئول باشند .شاه گفت که این اظهار نظر ”ـکامًال بیربط“ است .وی ظاهرًا خوشحال بود از اینکه توانسته
هولمز
است با این لحن با سفیر شوروی حرف بزند.
سند شماره )(7
سری
تاریخ 2 :مارس  1966ـ  11اسفند 1344
ازGTE :
به :تمامی پستهای دیپلماتیک و کنسولی
موضوع :مربوط به گزارش بیوگرافی مقامات بلوک شوروی
موضوع این بخشنامه بسط دادن دستورالعملهایی میباشد که در مآخذ گنجانیده شده است و این به
خاطر تأـکید دوباره بر سر مهم بودن جمعآوری بیوگرافیهای گزارششده در رابطه با مـقامات بـلوک
شوروی میباشد .دستورالعملهای مختلف قبلی تأـکیدشان بر سر ارزش تماس با مقامات بلوک شوروی
بود .این مطلب چندین بار تکرار شده است که این چنین تماسهایی به وسیله کارمندان حوزهای اـگر بر
مبنای انتخابی باشد و سپس گزارش شود و به طور مرکزی به وسیله پست حوزهای مورد کنترل قرار
بگیرد ٬میتواند یک منبع مهم و با ارزش اطالعاتی باشد .عالوه بر مفید بودن در زمینههای اطالعاتی٬
سیاسی٬اقتصادی ٬نظامی و بقیه زمینههای مربوط خصوصًا خیلی مهم خواهد بود که به طور کامل از این
تماسها استفاده گردد ٬تا از این فرصتی که دست میدهد برای جمعآوری اطالعات بیوگرافی مقامات بلوک
شوروی استفاده بشود .به خصوص این نوع اطالعات در بیشتر قسمتها در منابع اسنادی مورد دسترسی
نمیباشد در حالی که بیشتر گزارشهایی که نتیجه این تماسها میباشد و در گذشته دریافت گردیده است٬
اطالعات بیوگرافی مفیدی را در برداشته خیلی از کارمندان سعی در محصور نمودن گزارششان فقط در
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رابطه با مطالب مورد مذاـکره مینمایند و فراموش مینمایند که مطالب بیوگرافی را که در تمام طول مالقات
اتفاق میافتد ذـکر نمایند .اطالعات اصلی بیوگرافی که مورد عالقه ما میباشد شامل مطالبی است از قبیل:
تاریخ و محل تولد ٬سن تخمینی ٬شرح اوضاع بدنی و طبیعی شخص ٬خانه و محیط کودکی ٬خانواده و
تحصیالت و افراد با نفوذی را که با او در تماس میباشند .به عالوه ٬مسائل مشاهده شده به وسیله کارمند
ـگزارشدهنده در مورد شخصیت طرف گفتگو کننده که از بلوک شوروی است ٬عالیق که او نشان میدهد یا
استعدادهای مشخصه او یا حالت طبیعی او در حال خیانت مورد عالقه ما میباشد .بر اساس همین گزارش
تقاضا میگردد که تالشمخصوصی برای گنجاندن چنین اطالعاتی در آینده وقتی چنین تماسهایی عملی
میگردد بشود .اـگر تماس با همان یک شخص برای مدتی ادامه یابد کارمند تماس گیرنده بـاید یک
ارزشیابی شخصیت بر اساس تجربیات تماسهای گذشتهاش با مقام بلوک شوروی ارائه بدهد.
راسک

سند شماره )(8
خیلی محرمانه
صورت مذاـکره
شرکت کنندگان:ویکتور جی .اوزی پف ٬دبیر دوم سفارت شوروی در تهران ٬والتر جی.رمزی ٬دبیر دوم
زمان 9 :آوریل  1966ـ  20فروردین 45
سفارت آمریکا
مکان :سفارت آمریکا ٬تهران
آقای اوزی پف به درخواست خودش با من مالقات کرد .آخرین بار وی را در ضیافت روز ملی
مجارستان که در سفارت این کشور در تهران در  4آوریل برگزار شده بود ٬مختصرًا مالقات کرده بودم و در
آنجا او از من خواست که زمانی تعیین شود تا به تالفی مالقات من با او در  12فوریه در سفارت شوروی٬
دوباره با من مالقات نماید .گفتگوی ما حدود  50دقیقه به طول انجامید و کامًال به فارسی صورت گرفت.
نکات زیر در این گفتگو مطرح گردید:
1ـ پس ازتعاریفهای معمول ٬به اوزی پف گفتم که چون ما در اینجا اتاق پذیرایی خاصی تهیه ندیدهایم
مجبورم از وی در یکی از دفاتر استفاده شده )اتاق بایگانی شماره  (105پذیرایی نمایم .این موضوع باعث
شد که چنددقیقهای هم درباره هنرهای معماری به کار رفته درسفارت شوروی که به سبک قدیمی ساخته
شده و با ساختمان مدرن سفارت آمریکا فرق دارد صحبت کنیم.اوزیپف از من پرسید که آیا به ”ـکلوپ“
شوروی رفتهام .پس از سؤال و جوابی که در نتیجه آن معلوم شد منظورش کدام کلوپ است )ـکلوپ ویژه
ـکارمندان سفارت شوروی در خیابان استالین( ٬من گفتم که یک بار حدود یک سال قبل برای دیدن یک
فیلم ِلهستانی به آنجا رفته بودم .اوزی پف پرسید که آیا مایلم بار دیگر به آنجا سری بزنم .من جواب
مشخص ندادم او هم در این باره اصرار نورزید.
2ـ بیست و سومین ـکنگره حزب کمونیست:پرسیدم که آیا سفیر زایتسف به تهران بازگشته است و گفتم
ـکه گمان میکنم که وی نماینده بیست و سومین ـکنگره حزب کمونیست در مسکو بوده است .اوزی پف
نمایندگی ما در ـکنگره را تأیید کرده گفت که وی به علت ادامه بحث پیرامون مسائل اقتصادی و غیره در
مسکو٬تاچند روز دیگر باز نخواهدگشت .به نرمی اظهارتعجب کردم چون ـکنگره در روز قبل خاتمه یافته
بود .اوزی پف شرح داد که ”ـگفتگوها“ی نمایندگان ـکنگره ٬تا چند روز بعد ٬به خصوص پیرامون مسائل
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اقتصادی ادامه خواهد داشت و محدود به امور داخل شوروی نیز نمیشود .شوروی مصمم است به همه
ـکشورهای سوسیالیستی ”ـکه برای استقالل خود مبارزه میکنند“ کمک نماید و این شامل ویتنام نیز
میشود .بمباران ویتنام شمالی توسط آمریکا خطرتشدید برخوردها را به همراه دارد و ممکن است موجب
رویارویی نیروهای آمریکا و شوروی گردد.
وی گفت خوشبختانه نیروهای شوروی و آمریکا مستقیمًا با یکدیگر درگیر نشدهاند و بهتر است وضع
به همین منوالی باقی بماند .در ادامه گفت که به نظر او آمریکا فقط جهت حفظ ”حیثیت“ خود به جنگ در
ویتنام ادامه میدهد )در اینجا از کلمه انگلیسی استفاده کرد( حال آنکه اـگر از ویتنام خارج شود ”بر
حیثیت“ خود افزوده است.
به اوزیپف گفتم که اـگر فکر میکند که آمریکا صرفًا به خاطر حفظ و حراست از آبروی خود درویتنام
درگیر است کامًال اشتباه میکند وواقعیت دارد که آمریکا باید به ویتنام جنوبی در جهت حفظ استقالل خود
یاری دهد تا نشان بدهد که ما در آینده نیز بر معاهدات خویش خواهیم ماند .نکات مهم عبارتند از:
الف ـ تصمیم ما مبنی بر اینکه به ویتکنگها نباید اجازه داده شود که برای رسیدن به یک راه حل به
زور متوسل شوند.
ب ـ دیگر اینکه همه ویتنام نباید در حوزه نفوذ چین کمونیست قرار گیرد.
در رابطه با بمباران ویتنام شمالی توسط آمریکا به اوزیپف گفتم که  39روز است که ما بمبارانهایمان
را متوقف کردهایم و تالشهای زیادی به خرج دادهایم تا جهت مذاـکره پیرامون مشکالت ویتنام راهی
ـگشوده شود .از طرف ویتنام شمالی ذرهای عالقه به حل و فصل مسائل از طریق مسالمتآمیز ندیدهایم .به
همین دلیل دیگر نمیتوان به آمریکا گفت که به مذاـکره بپردازد .آمادگی ما برای مذاـکرات در گذشته نیز
نشان داده شده است.
اوزیپف باز هم به تشدید بحران اشاره کرد و گفت که آیا سخنرانی مارشال مالینوسکی در بیست
وسومین ـکنگره حزبی راشنیدهام .وقتی که جواب منفی مرا شنید به توضیح خالصه تواناییها و آمادگیهای
شوروی در همه جوانب صنایع نظامی پرداخت.
برای عوض کردن موضوع ٬ازاوزیپف پرسیدم که آیا رضا رادمنش هم به عنوان نماینده حزب توده به
ـکنگره راه یافته است .با خنده جواب مثبت داد ولی گفت که او در مجمع به ایراد سخنرانی نپرداخته است و
اضافه کرد که این ـکنگره متشکل از احزاب سیاسی بوده ٬نه دولتها .بنا بر این عادی است که حزب توده نیز
نمایندهای به آن گسیل دارد.
اوزیپف دفعتًا به بحث یکجانبهای درباره پیشرفتهای اقتصادی و افزایش بـنیه صـنعتی شـوروی
پرداخت .از آغاز برنامه  5ساله در  1928تولید آهن شوروی در سال گذشته از  12میلیون تن به 81
میلیون تن افزایش یافته و تولید نفت نیز به  250میلیون تن رسیده است .در حالی که تولید کلی ملی
شوروی به میزان  8تا  10درصد در سال افزایش مییابد تولید کلی ملّی آمریکا فقط  2درصداست .که البته
در مورد رقم آخر من رقمی را که او داده بود تصحیح کردم.
در اینجا من بحث راقطع کرده گفتم از آنجا که هردویمان در ایران به سر میبریم ٬بهتر است درباره ایران
صحبت کنیم .از اوپرسیدم که حاال که روابط بین ایران و شوروی عادیتر شده است آیا دولت شوروی در
نظر ندارد از ایرانیها بخواهد که محدودیتهای خود را علیه حزب توده کاهش دهند؟ اوزی پف در جواب
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ـگفت ”نه“ ٬در ادامه از او پرسیدم که به نظر او مردم شوروی درباره دولتشان که کمکهای اقتصادی به یک
دولت سلطنتی که مخالف حزب کمونیستی داخلی آن است میدهد چگونه فکرمیکنند .درجواب گفت که
مردم شوروی از اینکه کشورشان با ایران که به رهبری شاه سریعًا در حال پیشرفت است روابط خوبی
برقرار کرده خوشحال هستند .وی خاطر نشان ساخت که با وجود اینکه هر دو کشور ایران و افغانستان
سلطنتی هستند ولی شوروی خوشحال میشود که به آنها از نظر اقتصادی کمک نماید .دولت متبوع وی
درباره حزب توده ایران صحبتی نخواهد کرد به این دلیل که ) (1روابط شوروی با ایران بر اساس اصول
سیاسی واقتصادی است نه بر اساس اصول ایدئولوژیک (2) ٬برای شاه و دیگر احزاب سیاسی مانند حزب
توده قابل تحمل نیست ٬بنابراین این فایدهای ندارد.
به هنگام خداحافظی٬اوزیپف گفت که امیدوار است باز هم بایکدیگر مالقات کرده به تبادل نظریات
مفید بپردازیم .وی گفت که ممکن است برای یک سفر کوتاه مدت در چند روز آینده به کرمان برود و
بنابراین بعد از آن با یکدیگر مالقات خواهیم کرد .ولی بعد از آن فورًا حرف خود را پس گرفت و گفت که
سفری به ”خارج از تهران“ خواهد کرد .و از من پرسید که آیا میتوانم برایش تمبرهای پستی باطل شده
چه آمریکایی و چه مربوط به دیگر کشورها را تهیه کنم تا برای کلکسیون فرزندش بفرستد .گفتم سعی
میکنم این کار را انجام دهم .کامًال سعی داشتم طوری رفتار کنم که گویا مایل به مالقات دوباره وی نیستم.
نظریات :مطالعه مطالب باال بایستی در رابطه با مشکالت موجود در زمینه ارتباطی صورت پذیرد .زبان
فارسی مقام گزارشگر خیلی خوب نیست و فارسی صحبت کردن اوزی پف با وجود اینکه لغت زیاد
میداند بین بد و نامفهوم نمره میگیرد .اوزیپف سعی داشت موضع خودش یا شوروی را در قبال ویتنام
مشخص سازد و اـگر من هم با او در ادامه بحث در این باره همراهی میکردم حتمًا تمام بحث ما پیرامون
ویتنام دور میزد .ولی او به هنگام بیان نظریات خود به هیچ وجه خشن و دارای حالت تهاجمی نبود بلکه
نکات مطرح شده را با شوخ طبعی مورد بحث قرارمیداد .فکر نمیکنم که اوزی پف میخواست با بحث
پیرامون ویتنام و بیاناتش مرا تحت تأثیر قرار بدهد ٬بلکه فکر میکنم که او بیشتر مایل به مالقات با من و
ادامه ”تماس“ خود بوده است و پس از اینکه موفق به مالقات شد چنین تصمیم گرفت که با اعالم عدم
توافق بر سر ویتنام میتواند بحث را به پیش ببرد و از مطرح شدن هرگونه بحث دیگری که سخت باشد
جلوگیری به عمل آورد.
سند شماره )(9
تاریخ 9 :آوریل  1966ـ  20فروردین 1345
ـکشور :ایران .شوروی
محل و تاریخ :ایران ٬تهران ) 12آوریل (1966
سری ـ غیر قابل انتشار برای بیگانگان
منبع و ارزیابی :یک سرویس رسمی ایرانی
موضوع :اخراج سه دیپلمات روسی از ایران
1ـ در  9آوریل  1966سازمان امنیت و اطالعات ملی )ساواـک( فیکرت اسفندیار اقلی افندیوف
وابسته کنسولی شوروی را در تهران ٬در یک مالقات مخفیانه با یک جاسوس ایرانی که کارمند دولت بود
دستگیر نمود .ساواـک افندیوف را به وزارت امور خارجه برد و در آنجا او را بازرسی نمودند .آنهادریافتند
ـکه او حامل  15000ریال و 3پاسپورت است که به نامهای جاسوس ایرانی و خانوادهاش صادر شده بود.
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دفتر وزارت امور خارجه ٬کاردار شوروی پاول پترویچ زوتف را احضار نمود و اعالم کرد که آفندیوف
پرسونا نان گراتا باید ایران را ترک کند .او همچنین در نظر دارد که نامهای به سفارت شوروی بفرستد و
درخواست اخراج ویکتور نیکالیویچ اسپل نیکوف دبیر اول و اسماعیل مرتضی اقلی علیوف دبیر سوم را
به خاطر عواقب ماجرای باال ٬بنماید .آفندیوف درخواست خروج در تاریخ  12آوریل نمود )اظهار نظر
حوزهای :افندیوف ٬اسپل نیکوف و علیوف هر سه نفر مأموران کا.ـگ.ب میباشند .زوتفپک مأمور در
اداره اطالعایت ارتش سرخ شوروی  GRUمیباشد(.
2ـ ساواـک به طور نزدیک ماجرا را از سال  1962وقتی که اسپلنیکوف برای اولین بار این جاسوس را
مالقات نمود و شروع به کار کردند تحت نظر داشت .او کارش را در سال  1964به علیوف و سپس در
اواسط سال  1965به افتدیوف واـگذار نمود و این در وقتی بود که آن جاسوس به طور رسمی برای دادن
اطالعات در مورد ساواـک استخدام شده بود .بر طبق دستورالعمل ساواـک این جاسوس اطالعات کنترل
شدهای را به روسها میداد تا اینکه مقامات ایرانی با اجازه شاه تصمیم به خاتمه دادن به ماجرا و دستگیر
نمودن افراد باال نمودند.
 15000ریال پیدا شده در جیب علیوف پولی بود که میبایستی به جاسوس مربوطه پرداخت گردد.
پاسپورتهای ذـکر شده به خاطر حفاظت او در موقعی که ساواـک موضوع را دریابد تهیه شده بود.
3ـ وزارت امور خارجه به سفیر ایران در مسکو ٬احمد میرفندرسکی دستورداده است که یک نامه
اعتراض آمیز در مورد این موضوع به وزارت امور خارجه شوروی ارسال دارد.
4ـ اظهار نظر حوزهای :این موضوع هنوز روشن نشده است که آیا اخراج این سه دیپلمات روسی در
مجامع عمومی ذـکر میشود یا نه .نعمتاهلل نصیری ٬رئیس ساواـک تمایل به افشای این موضوع در مجامع
عمومی دارد و احتماًال در تاریخ  14آوریل این تمایلش را به شاه سفارش خواهد نمود.
5ـ حوزه پخش) :بخش پرسنلی( نیروی هوایی و دریایی کشوری ٬CINCSOUTH ٬CINCMEAFSA
 CINCUSNAREURبه لندن نیز فرستاده شده است.
سند شماره )(10

سری ـ غیرقابل انتشار برای بیگانگان
ـکشور :ایران ـ شوروی
تاریخ 16 :آوریل  1966ـ  27فروردین 45
منبع :یکی از مقامات ایرانی ساواـک
موضوع :نگرانی مقامات درباره تبلیغات شفاهی روسها در ایران
1ـ مقامات برجسته سازمان ساواـک ایران از شایع نمودن اخبار بی اساس در طبقات مختلف مردم
تهران توسط روسها اظهار نگرانی نموده اند .از نظر آنها این یک تالش هماهنگ از طرف شورویهاست بر
اینکه بتوانند با ایجاد سوء ظن و نارضایتی در افکار مردم ایران به روابط ایران و غرب خدشه وارد سازند.
2ـ دو تن از فعالترین مقامات روسی شناخته شده دراین تالش عبارتند ازفدورالکسیویچ سالچنکف٬
مشاور سفارت و ویکتوریاـکفلویچ اوزیپف ٬دبیر دوم سفارت شوروی .تالشهای این دو پیرامون دو
موضوع متمرکزگردیده است.الف ـامروز دیگر پیمان سنتو بیفایده است وایران باید از آن خارج گردد .به
عنوان دلیل نیز از عدم مساعدت سنتو به پاـکستان در جنگ بین پاـکستان و هند یاد مینمایند.
ب ـ بین شرکت ملی نفت ایران و کنسرسیوم نفتی اختالفات زیادی وجود دارد و کنسرسیوم در نظر ندارد
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میزان تولید نفت را به مقدار دلخواه دولت ایران افزایش دهد .قرارداد بین ایران و کنسرسیوم به هیچ وجه
سودمند نیست و در این میان فقط کنسرسیوم و شرکتهای نفتی غرب از آن بهره میبرند.
3ـ اظهار نظر حوزه ـ گمان میرود که سالچنکف یک مقام اطالعاتی شوروی و اوزیپف یکی از
افسران سازمان جاسوسی کا .گ .ب باشد.
سند شماره )(11
خیلی محرمانه
تاریخ 19 :آوریل  1966ـ  30فروردین 1345
مکان :محل اقامت آقای ی .ساهنی ٬دبیر اول سفارت هند
صورت مذاـکره
شرکت کنندگان :گرانت وسکانیان ٬دبیر اول سفارت شوروی
وسکانیان در یک گفتگوی 30دقیقه ای نظرات زیر را ابراز داشت که من هم پس از ارائه پاسخ مناسب
به طور فشرده و مختصر در اختیار شما قرار میدهم:
1ـ ایران :در حالی که شوروی در زمینه اقتصادی و دیگر جنبههای مفید به یاری ایران پرداخته است٬
آمریکا فقط این کشور را مجهز به تسلیحات نظامی از قبیل اف ـ  5مینماید.
2ـ اتحادیه سنتو :وسکانیان فکر میکند که این به اصطالح اتحادیه در حال نابودی است و حداـکثر تا
دو سال دیگر دوام نخواهد داشت .وی گفت ”باالخره ایرانیها متقاعد شدهاند که خطر حملهای از طرف
شوروی آنها راتهدید نمیکند“ )وی سعی داشت مراوادار سازد که درباره اجالس اخیر کمیته نظامی سنتو
در تهران ونیز موارد مطروحه در کنفرانس وزیران در ترکیه صحبت کنم .من نیز صرفًا باحالت تمسخر به او
جواب دادم که همان طور که او نیز میداند این موضوعات ”سری“ بوده و او نیز صد درصد میداند که چرا
من نمیتوانم درباره آنها صحبتی به نمایم .او نیز دیگر این موضوع را پیش نکشید(.
3ـ معاهده اسالمی :در این باره وی به توضیح پیرامون خط شوروی پرداخت ٬ولی من گفتم که فکر
نمیکنم اتحادی در پیش باشد بلکه فقط جنبه یک اجالس را داشته است و گفتم که حمالت تبلیغاتی
ـکمونیستی باید به نفع اجالس تمام شده باشد و ممکن است خیلیها را که حتمًا به فکر انعقاد چنین معاهده
اسالمی نیفتاده بودند به فکر آن بیندازد .وی مصرًا اظهار میداشت که این توطئه ظریف است که از طرف
شما انگلیسیها طرحریزی شده است.
4ـویتنام :آمریکا هر چه زودتر باید خود را از شر این مشکل رها سازد و در صورتی که مایل به ترک
ویتنام باشد باید مسئله آبرو وحیثیت را کناربگذارد .فرانسویها نیز نه تنها هند و چین بلکه الجزیره و دیگر
نقاط آفریقا را ترک کردند ٬ولی حیثیت آنها برباد نرفته است .آمریکا نبایدتصمیم شوروی را مبنی بر مقابله
در جنگ ویتنام نادیده بگیرد.
 5ـ پارلمان ایران :وی گفت که مرا در جلسات مجلس و سنا در هفتههای اخیر ندیده است .فکر
نمیکنم موضوعات مورد عالقه چندانی در آنها مطرح شده باشد .مثل اینکه در ادامه گفت که جذب
نمایندگان مجلس نمیتواند فایده چندانی در برداشته باشد.
اخیرًا یکی از نمایندگان مجلس به نام عبداهلل واال و چند تن دیگر به دعوت شوروی از این کشور
بازدید به عمل آوردند .ولی وسکانیان گفت واالنمیتوانددوست ما باشد٬چون هنوز هم در روزنامهاش به
حمله علیه ما ادامه میدهد) .اظهار نظر :واال عضو حزب مردم و ناشر مجله تهران مصور میباشد(.
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6ـ موارد دیگر :فکر میکنم با مطرح کردن بحث پارلمانی که از طریق رادیو پیک ایران ) 12آوریل(
شنیده بود ٬وسکانیان را حسابی ناراحت کردم ٬این موضوع درباره نحوه برخورد شوروی با روشنفکران
سیناوسکی و دانیل بود که وسکانیان گفت که این دو به عنوان شایعهپردازان در خارج به سزای اعمال
خویش رسیدهاند و این حقیقتی است چون همسران دیپلماتهای شوروی اجازه خروج همراه آنـها را
ندارند.
7ـ اظهار نظر :تقریبًا نیمی از مباحث ما به بحث پیرامون فلسفه آزادی اختصاص یافت که بـرای
هردویمان جالب بود و وسکانیان گفت که بهتراست در یک موقع مناسب به بحث درباره آن بپردازیم .به او
بخش سیاسی :سی ـ ان ٬راسیاس
ـگفتم که هرجا و هر زمانی را که انتخاب نماید من نیز آماده هستم.
سند شماره )(12

سری
ژانویه  1968ـ بهمن 46

والدیمیر یاـکولویچ یروفیف سفیر شوروی
در تعدادی از تغییرات دیپلماتیک شوروی که در ژانویه  1968صورت پذیرفت والدیمیریاـکولویچ
یروفیف به عنوان سفیر شوروی در ایران انتخاب گردید ٬که این پس از انتصاب وی به عنوان ریاست
نمایندگی شوروی در قاهره از سال  1959تا  1965اولین انتصاب وی در خارج میباشد.یروفیف که قبًال
متخصص امور انگلیس بود ٬پس از اشتعال به کار وی به عنوان ریاست وزارت امور خارجه در بخش
ـکشورهای خاورمیانهای در سال  1958به کار پیرامون خاورمیانه پرداخت .در همان حال با حفظ سمت
در وزارت امور خارجه نمایندگی شوروی را در چند کنفرانس و سازمانهای بینالمللی نیز عهدهدار بوده
است.
یروفیف در  24مه  1909در مسکو متولد گردید و تحصیالت عالیه خود را در انستیتو ماشین آالت
مسکو دریافت کرد و به پایان رساندن سه واحد در سال  1938نائل آمد.
پس از خدمت به عنوان معاون ریاست و بعدها ریاست امور کنسولی بخش کمیسری امور خارجه خلق در
 1939و  1940و کنسول سفارت شوروی در ترکیه از سال  1940تا  1942گردید و در همان سال به
قسمت معاونت ریاست بخش دوم اروپا )انگلیس و کشورهای مشترک المنافع( وزارت امورخارجـه
انتخاب و آن مقام را تا سال  1948حفظ نمود .از سال  1948تا  1949برای مدت کوتاهی به عنوان رئیس
وزارت امور خارجه در بخش کشورهای آمریکای التین انتخاب گردید .به هنگام سفری که به عنوان
مشاور سفیر شوروی در لندن از  1949تا  1952نمود یروفیف حداقل یک بار در غیاب سفیر شوروی در
این کشور به عنوان کاردار عمل نمود .در اوت  1952انتصاب وی به عنوان سفیر شوروی در اوروگوئه
موجب بروز اختالفات سیاسی و داخلی در آن کشور گردید .گفته میشد که وی یک دیپلمات کار کشته
نبوده و فقط به منظور تشدید بحران و تبلیغات به آنجا فرستاده شده بود .وی دیگر نتوانست آن مقام را
حفظ نماید .بعدها به عنوان مشاور سفیر در امور فرهنگی سفارت شوروی در پاریس از ژانویه  1954تا
اوایل  1955به کارمشغول شد .دراوت  1955وی به سمت ریاست بخش دوم کشورهای اروپایی انتخاب
شد و تا اواخر سال  1958در آن پست باقی ماند و پس از آن به عنوان رئیس بخش خاور نزدیک وزارت
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امور خارجه انتخاب گردید.
یروفیف در کنفرانسهای بینالمللی بسیاری نیز شرکت جسته است .وی از ماه مه تا اوت  1946به
عنوان مشاور در کنفرانس صلح پاریس و از اـکتبر تا دسامبر همان سال به عنوان مشاور هیئت نمایندگی
شوروی در اولین اجالس مجمع عمومی سازمان ملل شرکت یافت .در مارس همان سال به عنوان معاون
دبیر کل هیئت نمایندگی شوروی در شورای وزرای امورخارجه مسکو و نیز در کنفرانس وزرای امور
خارجه لندن در نوامبر و دسامبر  1947شرکت جست .در سپتامبر  1948وی ریاست هیئت نمایندگی
شوروی در سومین اجالس مجمع عمومی سازمان ملل در پاریس را عهده دار بود .یروفیف در اوایل
 1954ریاست نمایندگی شوروی در اجالس وزرای خارجه چهار ابرقدرت در برلین را به عهده داشت و
در ژوئیه  1955نیز در کنفرانس ژنو همان سمت را عهدهدار بود .در اواخر همان سال در کنفرانس وزرای
امور خارجه در ژنو نیز حاضرشد .در سال 1955وی نماینده دائمی شوروی در سازمان آموزشی علمی و
فرهنگی سازمان ملل )یونسکو( گردید.
مهمترین انتصاب یروفیف تا حال حاضر انتصاب وی به عنوان سفیر در جمهوری متحده عربی بوده
است) .در قسمتی از این دوران ـ اوت  1959تا ژوئیه  1962ـ وی با حفظ سمت به عنوان ریاست
نمایندگی شوروی در یمن نیز فعالیت میکرد(.
به هنگام کار در قاهره ٬یروفیف مجبور بود با محافظه کاری بسیاری میان دو خط مخالفت شوروی با
برنامههای اتحادجمهوری متحده عربی و خط حمایت محافظه کارانه این جمهوری از سوسیالیزم فعالیت
نماید .با وجود اینکه پس از قرارداد  1960شوروی در مرحله دوم سد آسوان کمکهای اقتصادی جدیدی
را عرضه نداشت ولی کمکهای نظامی شوروی به قاهره پس ازمداخالت جمهوری متحده عربی در یمن در
 1963بشدت افزایش پیدا کرد .در ژوئن  1965یروفیف از پست خود فراخوانده شد گویابه این دلیل که
میخواستند وی به وزارت امور خارجه باز گردد؛ گرچه از آن زمان تا انتصاب کنونیش درباره فعالیتهای
وی چیزی در دست نیست.
یروفیف و همسرش تاماراایوانوا ٬دارای دو دختر هستند که یکی از آنها در  1940ودیگری در 1954
متولد شده است .یکی از آنها یعنی اوکسانا به همراه والدینش به قاهره رفت .یروفیف به زبان انگلیسی به
خوبی مسلط است و قدری هم فرانسه میداند .وی دارای قدی متوسط ٬موهای تیره و کم پشت و چشمانی
آبی است .در  1945وی مدال کار پرچم سرخ را در قبال خدمات زمان جنگ نسبت به دولت شوروی
دریافت نمود.
سند شماره )(13
خیلی محرمانه
تاریخ 12 :فوریه  1970ـ  23بهمن 1348
شرکت کنندگان :سرگئی اسمولیناـکف ٬کنسول سفارت شوروی ٬نیکوالس جی .تاچر ٬معاون ریاست
نمایندگی ویلیام دبلیو .لهفلد ٬مشاور سفارت در امور اقتصادی
موضوع :پیشرفت پروژههای اقتصادی شوروی در ایران
آقای اسمولیناـکف که برای یک دیدار غیر رسمی نزد من آمده بود گفت که حدود یک ماه قبل به طور
ـکلی به منظور در دست گرفتن امور اقتصادی سفارت شوروی وارد تهران شده است .وی اضافه کرد که
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مسئولیتهای وی در برگیرنده جنبههای سیاسی امور اقتصادی است .چون روسها در تهران دارای یک
نمایندگی اقتصادی هستند ٬که اصوًال خارج از سفارت واقع شده و با نظارت عمومی بر اموری چون
ساختمان کارخانه ذوب آهن ٬پروژه بند ارس و دیگر پروژههای اقتصادی شوروی درایران سروکاردارد.
آقای اسمولیناـکف اظهار داشت که دراوایل دهه  50نیز در ایران خدمت میکرده است و نیز قبل از ورود به
تهران در سفارت شوروی در بانکوک مشغول به کار بوده است .در اواخر دهه  50نیز در افـغانستان
عهدهدار کارهایی بوده است .آقای تاچر در باره پیشرفت کلی پروژههای مهم شوروی در ایران سؤال
نمود .آقای اسمولیناـکف با وجوداینکه اعتراف میکرد که هنوز نتوانسته است از آنها بازدید مکانی به عمل
آورد ولی در این باره راضی است .لیکن دو مشکل مهم بر سر راه این کارها وجود دارد :مشکل اول کندی
ایرانیها در تهیه ریالهای الزم جهت پرداخت هزینه مستقیم تحت مسـئولیتشان است و مشکـل دیگـر
پیداـکردن ایرانیهای مجرب و ایجاد برنامههای آموزشی برای تربیت متخصصین فنی است که در به کار
انداختن پروژه وجودشان ضروری مینماید .وقتی که از او پرسیده شد که آیا روسها در نظر دارند با
فرستادن تعداد بیشتری از ایرانیان جهت دریافت آموزش به روسیه این مسئله راحل نمایند یا نه؟ وی در
جواب گفت که در حال حاضر هم تعداد ایرانیانی که برای آموزش به شوروی رفتهاند خیلی کم است و
ایران در نظر ندارد تعداد بیشتری از آنها را به آنجا بفرستد.با لحنی که حاـکی از اطمینان کـامل نـبود
اسمولیناـکف گفت که به نظر وی کارخانه ذوبآهن به موقع به پایان خواهد رسید .وقتی که درباره خط لوله
ـگاز صحبت به میان آورده شد وی قاطعانه تأیید کرد که کارها به خوبی به پیش میرود .البته در آن قسمت
از پروژه که مربوط به شوروی میشود و قطعًا طبق برنامه به پایان خواهد رسید .مشکالتی که در ساختمان
آن بخش از این پروژه که مربوط به ایرانیان میشود وجود دارد بیشمار مربوط به هزینه سرسام آور
موادی است که از منابع غربی دریافت میدارند .اسمولیناـکف درباره فعالیتهای اقتصادی آمریکا در ایران
پرسید و به وی گفته شد که ما در سفارت دارای یک بخش اقتصادی هستیم ٬که با امور تجاری سروکار
دارد و دیگر اینکه دارای یک سازمان منفک اقتصادی نیستیم؛ چون دو سال قبل پس از تعطیل نمایندگی
ـکمکهای این سازمان نیز حذف گردید .کمکهای اقتصادی دولت آمریکا به ایران بیشتر به صورت وامهایی
است که به وسیله بانک صادرات و واردات واشنگتن داده میشود.
اظهارنظر :شایان توجه است که این دومین مقام مهم سفارت شوروی است که در سه ماه گذشته به
مالقات غیر رسمی با مشاور سفارت پرداخته است .مالقات وزیر مختار شوروی در اواسط نوامبر 1969
صورت پذیرفت ولی در چهار سال قبل چنین مالقاتهایی اصوًال صورت نمیگرفت .اسمولیناـکف نسبتًا به
زبان انگلیسی مسلط است .او برعکس بسیاری از مقامات روسی به سهولت و به طور عادی با خارجیها
ایجاد رابطه میکند .مشکل است که پس ازیک مصاحبه اینقدر کوتاه بتوان میزان هوش و ذـکاوت وی را در
مورد قضاوت قرار داد .چون گفتههای وی نشانگر هیچ موضوع غیرعادی نبود ٬او قد کوتاه بوده دارای
موهای بلند که به سفیدی گراییده است میباشد .چند دندان طال  ٬صورتی رنگ پریده و لهجهای خوشایند
دارد .تقریبًا در پایان مصاحبه یک سؤال بسیار استعارهای را مطرح نمود :چرا گاهی شوروی و آمریکا در
سیاستهای مبنی بر همکاری و به موازات هم به خوبی باهم کنار میآیند و بعد یکباره با عدم توافقها و
اختالفهای جدید از هم جدا میشوند؟ آقای تاچر سعی کرد به آن جواب دهد ولی اشاره به موضوعات
دیگر بحث را منحرف نمود ولی اسمولیناـکف به هنگام عزیمت با خنده قول داد که در آیندهای نزدیک این
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سؤال را باز هم با ما درمیان بگذارد.
سند شماره )(14
خیلی محرمانه
تاریخ 20 :اوت  1970ـ  29مرداد ) 49تهران ٬ایران(
صورت مذاـکره
شرکت کنندگان :اچ .ای .والدیمیر یروفیف سفیر شوروی ٬سفیر داـگالس مک آرتور دوم
یروفیف سفیر شوروی امروز با من مالقات کرد تا به قول خودش ٬قبل از اینکه برای یک مرخصی 45
روزه به شوروی بروم به پاس مالقاتی که با من به هنگام ورودتان به تهران داشتید با شما مالقات نمایم .با
وجود اینکه یروفیف مشهور است به اینکه در مذاـکرات و مباحثات خود با مقامات مهم ایرانی و اعضای
ـکابینه بسیار تندرو است ولی به نظر من بسیار ضعیف میرسد.
وی ابتدا از من پرسید که آیا درباره گزارش مطبوعات مبنی بر اینکه  4ابرقدرت در نیویورک به
مناسبت بیست و پنجمین سالگرد سازمان ملل اجالسی تشکیل خواهنددادتأییدیهای به دست آوردهام یا
نه؟ پاسخ دادم که گذشته از شایعات و گزارش مطبوعات در این باره چیزی نشنیدهام .وی گفت که او نیز
همین وضع مرا دارد و دیگر اینکه ٬این گونه موضوعات در شوروی تا زمانی که تأییدیه رسمی به دست
نیامده کامًال به طور محرمانه حفظ میشود.
با اشاره به اجالس 4ابرقدرت ٬وی اصل و ایجاد شورای وزرای امور خارجه در  1945را خاطر نشان
ساخته و گفت که در آن زمان تنها شوروی به حضور نماینده چیانک کای چک در جلسه تصمیمگیری
شورا در لندن اعتراض کرده بود .یروفیف با لبخندی ادامه داد اـکنون مائوتسه تونگ هم برای ما همان
مشکالت چیانک کای چک را ایجاد کرده است.
بعدًا به بحث درباره سفر وی به نقاط مختلف ایران پرداختیم متذکر شدم که در ماه ژوئن من در
آذربایجان شرقی و غربی سفرهای زیادی انجام دادم واو نیزحتمًا به این منطقه آشناست .وی گفت که فقط
دو روز در تبریز اقامت کرده بود و به نقاط دیگر آذربایجان سفر نکرده بود چون به قول خودش مردم آن
منطقه از ایران ما را زیاد دوست ندارند) .ـکه اشارهای به تالش شوروی در روی کار آوردن و ایجاد یک
جمهوری سوسیالیستی دستنشانده آذربایجان در سال  1946بوده است(.
یروفیف گفت که در اواسط اـکتبر به ایران باز خواهد گشت تا در جشن افتتاحیه آغاز کار لولههای گاز
ایران به شوروی شرکت نماید.وی گفت باوجوداینکه گاز در اصل در ماه سپتامبر به سوی شوروی سرازیر
خواهد شد ٬دکتر اقبال )ریاست شرکت ملی نفت ایران( به وی قول داده است که جشن افتتاحیه در اـکتبر
برگزار گردد .پس از آن مدتی نیز به گفتگو درباره مشکالت در زمینه اتصال خطوط لوله و مشکالت در
زمینه جور در آوردن تجهیزاتی که شوروی تا مرز خود کشیده است ٬با تجهیزاتی که غربیها در اختیارایران
قرار دادهاند ٬پرداخت.
یروفیف به مشکالتی چون انقالب جوانان و الکلیسم که جهانگیر هستند نیزپرداخت .وی فکر میکند
ـکه مشکل جوانان این است که آن محدودیت و نظم و انضباط پیشینیان خود را نداشتهاند و بنابر این دست
به اعتراض و ایجاد مشکالت میزنند .وی متذکر گردید که گرچه مسئله مواد مخدر در غرب مشکل اصلی
است ولی در شوروی این چنین نیست .ولی در شوروی مشکل الکلیسم وجود دارد و بسیاری از کارگران
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در شوروی تمایل به مشروب خوری پیدا کردهاند که نتیجه آن عدم حضور به موقع در محل کار و کارایی
خیلی بد میباشد.
سند شماره )(15

یادداشت برای :بخش سیاسی
از) CAS :منبع کنترل شده آمریکایی(
موضوع :نظرات وابسته مطبوعاتی سفارت شوروی سیرویژکین پیرامون روابط ایران و شوروی
اطالعات زیر از یک منبع موثق به دست آمده و فقط جهت اطالع و استفاده شماست و الزم نیست به
 CASنسبت داده شود:
سیر ویژکین وابسته مطبوعاتی سفارت شوروی پیرامون روابط ایران و شوروی به اظهارنظرپرداخت.
وی سیاستهای تبلیغاتی دولت ایران را شدیدًا مورد انتقاد قرار داده و گفت :وزارت اطالعات ایران در اصل
شاخهای از بخش اطالعات آمریکا بوده و خطوط کلی سیاستهای تبلیغاتی این وزارتخانه به وسیله آن
دسته از مقامات ایرانی که در دفتر حفاظت منافع آمریکا کار میکنند ٬طرحریزی میشود .اطالعات و
اخبار مربوط به شوروی و کشورهای بیطرف به نحو خصمانهای در مطبوعات منتشر میگردند ٬در حالی
ـکه اخبار مربوط به آمریکا و کشورهای غربی با تزئینات خاص تحویل مردم میگردند.
سیر ویژکین خاطرنشان ساخت که اخیرًا یک کنفرانس ضدکمونیستی در توکیو برگزار شده بود ٬که
نمایندگی ایران در این کنفرانس را رحیم زهتابفرد ٬ناشر اداره آذربایجان و یک فرد دیگرعهدهدار بودند.
روزنامه اطالعات نیز بیانات خواهر فیدل کاسترو را که حملهای بیمهابا به کمونیسم بود و در این کنفرانس
ایراد شده بود چاپ کرده است.
وی در ادامه گفت نمیتوان درباره هدف این روزنامهها در چاپ ایـنگونه مـطالب تـحریکآمیز
نتیجهـگیری کرد ٬مگر اینکه بگوییم که کار ٬کار خرابکاران آمریکایی است که به روزنامههای ایرانی پول
میدهند تا چنین مقاالتی را به چاپ برسانند.
پس از آن سیر ویژکین به صحبت در مورد انتشار کتابی پیرامون اوضاع روستاهای ایران پرداخت که
ـکتاب ممنوعاالنتشار اعالم شده و نویسنده نیز دستگیر گردیده است .یکی دیگر از نویسندگان مشهور که
نام مستعارش به آذین است ولی نام اصلیش محمود اعتمادزاده میباشد ٬در مقاله به تحسین کتاب مزبور
پرداخته و محتوای این کتاب را تأیید نموده استو او نیز دستگیر شده است.
در ادامه گفتگوها ٬سیر ویژکین درباره سفر شاچیکف رئیس کمیته دولتی شوروی در امور اقتصادی
خارجی و اختتام برنامه  15ساله قرارداد همکاری فنی و اقتصادی بین ایران و شوروی صحبت کرد .سیر
ویژکین گفت آینده توسعه روابط بین دو کشور بسیار درخشان و امیدوارکننده است و در پایان چنین
نتیجهـگیری کرد که حتی ما هم نمیتوانستیم انتظار داشته باشیم ٬به چنین موفقیتهایی در زمینه اقتصادی
ایران دست پیدا کنیم.
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سند شماره )(16
خیلی محرمانه تاریخ 20 :آوریل  1972ـ  31فروردین 1351قابل توجه کاردار :آقای هک رونوشت
برای :آقای مک کاسکیل مأمور سیاسی جهت بیوگرافی آقای هاال ٬رایزن اقتصادی آقای اسکودرو
ـگفتگو با والدیمیروالسوف دبیر اول سفارت شوروی
1ـ جوانان شوروی و مواد مخدر :همسر والسوف قرار است در پایان ماه مه برای ترتیبدادن ورود
فرزندانش به دانشگاه در مسکو عازم اتحاد جماهیر شوروی شود .من از او پرسیدم که آیا او از آن نگران
نیست که فرزندانش با مواد مخدر آلودگی پیدا کنند و یا وارد جریانهای افراطی سیاسی شوند هنگامی که
این همه مدت از خانه و خانواده خود دور هستند؟ او در پاسخ گفت که هرچند آنها باوالدین بزرگ خویش
زندگی میکنند او درباره آنها نگرانی دارد ٬همان طوری که والدین دیگر نیز ممکن است داشته باشند .او
اظهار داشت که تنهااقلیت ناچیزی ازدانشجویان شوروی با مواد مخدر آلودگی پیدا کردهاند و این امر او را
ناراحت نمیکند ٬زیرا احتمال اینکه چنین آلودهـگی دامنگیر فرزندان او بشود بسیار بعید است .معذالک او
تا اندازهای نگران است از اینکه فرزندانش ممکن است افکار عجیب و غریبی در دانشگاه کشف کنند و
یادآور شد هرچند که او یک فردی با افکار منزه ممکن است نباشد ولی مایل نخواهد بود که فرزندان او در
معرض افکار ناباب قرار گیرند.
2ـ روسیه در خلیج )فارس( :والسوف درباره اثرات پیمان اخیر شوروی و عراق در ایران و برداشت
ایران از هدفهای شوروی در خلیج )فارس( کامًال نگران بود .او گفت که سفیر شوروی قبل از ناآرامیهای
اخیر مرزی بین ایران و عراق با خلعتبری وزیر امور خارجه مالقات کرده است تا به او توضیح دهد که
پیمان شوروی و عراق به هیچ وجه متوجه ایران نیست واینکه اتحاد شوروی مایل است دو کشور )مقصود
ایران و عراق(اختالفات خود را به نحو دوستانه حل و فصل کنند .وزیر امور خارجه ایران از این خبر بدون
هیچگونه شور و شوقی استقبال کرد و گله کرد از اینکه به نظر میرسد ایرانیان حتی در وزارت امور خارجه
دامنه تماسهای مأمورین سفارت شوروی را محدود کرده اند )او در اینباره نیز قبًال گله کرده بود(.
اوخاطر نشان ساخت که اـکنون  3ماه است درتهران به سر میبرد و تاـکنون فقط یک بار با رئیس بخش
مسئول اتحادشوروی و کشورهای بلوک شوروی مالقات کرده است.او بار دیگراز من پرسید که آیا ما نیز
مشکالت مشابهی داریم یا خیر؟ و من متأسفانه هنگامی که به او گفتم که ما عمًال با عده بسیار زیادی از
مأمورین ایرانی آشنایی داریم و اغلب از آنها در خانه خود پذیرایی میکنیم یا آنکه خودمان در خانه آنها
پذیرایی میشویم ٬حسرت او را برانگیختم.
او خاطرنشان ساخت که اعدام اخیر مارکسیستهای ایرانی تا اندازه زیادی خدعهآمیز بوده است و
اظهارنظر کرد که این اقدام را به عنوان پاسخی به شورویها و عراقیها تلقی میکند و اینکه شورویها درباره
شکاف ایدئولوژیک موجود بین ایران و شوروی کامًال تسلیم شدهاند معذالک او اظهار عقیده کرد که
ایرانیان ممکن است روزی به سوی شوروی متمایل شوند و از غرب دوری کنند و از من پرسید که اـگر
چنین اتفاقی روی دهد نظر من چه خواهد بود؟ من گفتم به عقیده من چنین پیشامدی رخ نخواهدداد ٬زیرا
ایرانیان درباره تاریخ دیرینه جاهطلبیهای شوروی در منطقه خلیج فارس آـگاهی کامل دارند و آن گاه
درباره نمونههایی در این باره به بحث پرداختیم که از زمان سلطنت پطر کبیر میشود )او ظاهرًا از موادی
ـکه در پیمان منعقده با آلمان نازی زمان هیتلر وجود داشت اطالعی نداشت (.همسر والسوف پذیرفت که
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من یک امتیاز از او گرفتم و موضوع صحبت را تغییر دادم.
او بار دیگر از من پرسید که آیا من تصور نمیکنم که رقابت ایران و عربستان سعودی ممکن است یک
روز آرامش منطقه خلیج را برهم بزند؟ من بار دیگر پاسخ دادم که به عقیده من ایران و عربستان سعودی
بیشتر با توجه به دشمن مشترک خودشان ـ عراق ـ احتمال میرود که با یکدیگر همکاری کـنند .او
همچنین پرسید که آیا دیدار نیکسون رئیس جمهوری آمریکا از ایران در حالی که از عربستان سعودی
قصد دیدار ندارد اختالف نظر بین دو کشور را تیرهتر نخواهد کرد .من در پاسخ گفتم که من دلیلی نمیبینم
ـکه چنین باشد زیرا نیکسون صرفًا انجامدهنده قولی است که از مدتهاقبل در پاسخ به دیدار شاه از ایاالت
متحده داده است .والسوف آن گاه پرسید که آیا این دیدار جنبه تشریفاتی خواهد داشت یا مسائل مهمی
مورد بحث قرار خواهد گرفت؟ من در پاسخ گفتم که اطالعی ندارم که برنامه مذاـکرات او چه خواهد بود
ولی افزودم که هر موضوعی که مورد عالقه متقابل باشد جهت بحث بین دو رئیس کشور مناسب خواهد
بود .والسوف آن گاه پرسید که آیا در مورد میزان رسوخ شوروی درمنطقه خلیج فارس که ما آن را اجازه
بدهیم حدودی وجود دارد یا خیر و پرسید که خط این رسوخ فرضی در کجا قرار خواهد گرفت؟ من گفتم
ـکه از نظر من احمقانه خواهد بود اـگربگویم که ما درباره رسوخ شوروی در یک چنین منطقه حیاتی نگرانی
نشان ندهیم .ولی مناسبات کشورهای خلیج فارس با اتحاد شوروی یا یک کشور دیگری مربوط به
خودشان است و من نمیتوانم بگویم که ما به چه ترتیبی مداخله خواهیم کرد؛ او اظهارات مرا باور نکرد.
ویتنام :او از من پرسید که درباره اوضاع کنونی در ویتنام نظر من چیست و من در پاسخ گفتم که مایه
شرمساری است که ویتنام شمالی به ویتنام جنوبی حمله برده است ٬زیرا ما و ویتنام جنوبی اـکنون الزم
میدانیم آنها را به تعداد زیاد بکشیم و این امر به زیانهای قابل مالحظهای برای ویتنام شمالی نیز منجر
میشود .او اظهار نظر کرد که مهاجمین در واقع ویتکنگها هستند ولی من گفته او را رد کردم و آن گاه او
پرسید برای اینکه ما ازویتنام به میز مذاـکرات بازگردیدم چه چیزی الزم است؟ او گفت که اـگر مذاـکرات از
سرگرفته شود بهتر خواهد بود که درباره مسائل مشخص یک به یک بحث شود بی آنکه طرفین یکدیگر را
به تجاوز متهم کنند.
او آن گاه از من پرسید که مردم آمریکا نسبت به تجدید بمباران ویتنام شمالی چه احساسی دارند و من
در پاسخ به این سؤال از او پرسیدم که مردم روسیه درباره چکسلواـکی در سال  1968چه احساسی
داشتند .او گفت که بجز یک اقلیت کوچکی همه مردم روسیه ازاقدام شوروی پشتیبانی میکنند .آن گاه او
اظهارنظر کرد که تعیین زمان شورش یک نوع اشتباه ـ خیر نه یک اشتباه بلکه شاید یک محاسبه غلط ـ
بوده است زیرا ارتش سرخ بایستی قبل از اینکه اوضاع به چنین مرحله برسد وارد چکسلواـکی میشد.
تعاونی )تعاونی سفارت ـ م( :والسوف از من درباره کارتهای اعتبار پرسید و پس از اینکه منتوضیح
دادم این کارتها چگونه به کار برده میشود و از کاتالوگ چگونه برای سفارش استفاده میشود از او
پرسیدم که آیا او هم از این مزایا برخوردار است ؟ او در پاسخ گفت در مغازههای شوروی اشیا نسیه
فروخته میشود ولی چنین تسهیالتی برای آنهایی که خارج از اتحاد شوروی هسـتند داده مـیشود.
شورویها در تهران تعاونی ندارند و اقالم از مسکو با هواپیما به فواصل زمانی به تهران میرسد و آن گاه به
اعضای سفارت فروخته میشود .من درباره تعاونی خودمان )یک نوع کارپردازی .م( به او توضیحاتی
دادم و )طبق پیشنهاد هاال( به او پیشنهاد کردم که او از اقالم گنجانده شده در تعاونی یا چیزهایی که از
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آمریکا سفارش داده میشود در صورتی که مورد نیازش باشد استفاده کند .او چندان عالقهای به این
موضوع نشان نداد.
شخصی:
والسوف یک اتومبیل جدید از نوع دوج دارت به رنگ سفید که داخل آن آبی است دارد .او از این
اتومبیل خوشش میآید ولی هنوز به دستگاه اتوماتیک آن عادت نکرده است.
همسر والسوف هنوز هم دچار مشکالت جزئی در بیمارستان شوروی است .حجم کار بیش از حد
مورد انتظار است و او همه نوع موارد بیماری را میپذیرد بدون آنکه قبًال درباره این بیماریها مشورت به
عمل آورده باشد .در اتحاد جماهیر شوروی او به عنوان متخصص اعصاب تنها بیمارانی رامیپذیرفت که
قبًال نزد پزشک عمومی مراجعه کرده و موضوع بیماری آنها مورد بحث قرار گرفته بود .ولی کارهای
هفتگی آنها با یکدیگر متفاوت است و روزهای مرخصی آنها بایکدیگر فرق میکند به طوری که آنها فقط
عصرها یکدیگر را میبینند.
ما باردیگر در روز  4ماه مه برای صرف شام در آپارتمان من بایکدیگرمالقات خواهیم کرد.والسوف
میخواهد که همسر او نیز همراه او باشد ولی از آنجایی که همسراو روسی و فرانسه )زبان اخیر را نه چندان
خوب( صحبت میکند او امیدوار است که همسر او و همسر من خواهند توانست با یکدیگر کنار بیایند.
همسر من زبان فرانسه را به طور ضعیف صحبت میکند و فارسی بهتر بلداست .بنابر این من پیشنهاد کردم
ـکه یک نفر دیگر را که همسرش در زبان فرانسه یا روسی مهارت داشته باشد دعوت کنم .این مالقات در
رستوران چینی در خیابان پهلوی نزدیک آریامهر صورت گرفت و برای والسوف یکهزاروپنجاه و پنج
ریال خرج برداشت ٬والسوف انعامدهنده دست و دلبازی نیست .او فقط بیست ریال روی میز گذاشت.
سند شماره )(17
خیلی محرمانه
تاریخ 13 :ژوئن  1972ـ  23خرداد 1351
به :آقای هاالرایزن اقتصادی
از :استان اسکودرو مأمور سیاسی
رونوشت به :آقای توساینت مأمور سیاسی
موضوع :گفتگو با والدیمیروالسوف دبیر اول سفارت شوروی.
چنین به نظر میرسید که والسوف امروز برای اینکه جذاب به نظر برسد کوشش زیادی به خرج
میداد .او با یک دنیا تظاهر از من خواست تا او را والدیمیرخطاب کنم و از من پرسید که آیا اومیتواند مرا
استان خطاب کند .بعدًا او دعوت پرآب و تاب خود را برای دیدار از او در محل اقامت خود در محله ییالقی
سفارت شوروی پس از بازگشت من از بلوچستان تکرار کرد.
در گفتگوی بین ما که دامنه بسیار وسیعی داشت والسوف ظاهرًا درباره سه مـوضوع عـمده در
ـگفتگوهای خود تأـکید کرد بدین ترتیب :دیدار پرزیدنت نیکسون از ایران ٬سفر قریب الوقوع شاه بـه
بریتانیای کبیر و مناسبات بین کشورهای خلیج )فارس( با یکدیگر.
درباره موضوع اول والسوف مستقیمًا پرسید که آیا ایران در جریان دیدار نیکسون از اینجا خواستار
وامگیری جدیدی از آمریکا شده بود یا خیر واینکه آیا مسئله کمکهای اضافی نظامی یا فروش اسلحه به
ایران مورد بحث قرارگرفته یا خیر؟ او همچنین اطالع نداشت آیا مالقاتهای بین نیکسون و شاه در حضور

شوروی ”شرق تجاوزگر“  521

مشاوران بوده است یا اینکه کامًال به طور خصوصی .من درباره همه این مسائل اظهار بیاطالعی کردم.
والسوف )و به طور کلی میتوان گفت که شورویها( به آن مظنون هستند که یکی از مقاصد دیدار اخیر
رئیس جمهور آمریکا از ایران این است که شالوده یک نوع ترتیبات غیر رسمی باشد که به موجب آن بین
ایاالت متحده و بریتانیا و ایران توافق حاصل شود که ایران ثبات منطقه خلیج فارس را تأمین کند در حالی
ـکه ایاالت متحده و بریتانیا مشترکًا دفاع از اقیانوس هند و به ویژه راههای ورود به خلیج فارس را تضمین
ـکنند .به عقیده والسوف این یکی از دالیل عمده سفرقریبالوقوع شاه به بریتانیااست .والسوف استدالل
ـکرد که کمتر مسائل اقتصادی برای بحث بین آنها وجود دارد .بجز مواضع دو کشور درباره ملی کردن
داراییهای شرکت نفت عراق ٬اـگر دالیل مهم سیاسی برای این سفر وجود نمیداشت شاه به دنبال مقاالت
انتقادی از وی از قبیل مقاالتی که اخیرًا در نشریههای اـکونومیست و تایمز مالی منتشر شده است اقدام به
سفر به انگلستان نمیکرد.
من در پاسخ گفتم که به عقیده من شاه و حکومت او بین اظهارات یک حکومت غربی و مندرجات
نشریات آن تفاوت قایل هستند و من درباره توافقهای مورد بحث او اطالعی ندارم و با توجه به محیط
سیاسی کنونی در ایاالت متحده من شخصًا شک دارم از اینکه فرصتی برای تحمل چنین توافقی از سوی
ـکنگره آمریکا وجودداشته باشد .من در عین حال ازاوپرسیدم که به فرض چنین توافقی حاصل شده باشد
موضعگیری شوروی در قبال آن چه خواهد بود.
والسوف در پاسخ گفت که اتحاد جماهیر شوروی ترجیح میداد که چنین توافقی درباره امنیت خلیج
فارس بین همه کشورهای ساحلی آن و به ویژه عراق منعقد شود و من در پاسخ گفتم که از لحاظ امکانات
عملی آماده کرده چنین ترتیباتی باید دشوار باشد .او اظهار موافقت کرد ٬ولی خاطرنشان ساخت که یک
چنین سازمان امنیت منطقهای دستهجمعی با اصل اعالم شده از سوی برژنف جهت سازمان امنیت دسته
جمعی کشورهای آسیایی تطبیق میکند و اینکه گروههای کوچکتر مشابه شاید در آسیای جنوبی و
آسیای جنوب شرقی تشکیل شود و شاید بعدًا همه این ترتیبات به صورت یک سازمان واحد دربیاید.
والسوف آن گاه خاطرنشان ساخت که اظهارات راجرز وزیر امور خارجه آمریکا در پایان اجالسیه سنتو
داللت بر آن میکند ٬که ایاالت متحده در نظر دارد حضور خود را در خلیج فارس و اقیانوس هند تقویت
ـکند .او این امر را به عنوان یک پشتیبانی از تز زدوبند سه قدرت در منطقه تلقی میکند .من پاسخ دادم که
وزیر امور خارجه آمریکا درباره افزایش سطح قدرت صحبت نکرده است ٬بلکه درباره جایگزین کردن
ـکشتیهای جدید به جای کشتیهای قدیم و تکمیل سایر فعالیتهایی که در جریان است صحبت کرده است و
افزودم که تا آنجایی که اطالع دارم وارد کردن عناصر جدیدی در میان نیست.
والسوف آن گاه پرسید که من درباره موضعگیری ایران نسبت به ملی کردن شرکت نفت عراق چه فکر
میکنم .من گفتم از آنجایی که اوپک از عراق پشتیبانیمیکند من میتوانم تصور کنم که ایران نیز به عنوان
عضواوپک از این تصمیم پشتیبانی خواهد کرد .او در پاسخ اظهار توافق کرد که این امر به عنوان یک اصل
ال
عمومی حقیقت دارد ٬ولی آیا من تصور نمیکنم که ایرانیان برداشت خود را به منظور بهرهبرداری از خ ٔ
حاصل از کنار کشیدن عرضه نفت عراق به وجود آمده افزایش نخواهند داد .من در پاسخ گفتم که نفت در
حیطه کارشناسی من نیست ٬ولی معلوم نیست که مشکالت فنی مربوط به افزایش برداشت نفت به مقادیر
ال به وجود آمده از سوی عراق را پرکنند ٬حتی
زیاد به مرور زمان از میان برود و امکان بدهد که ایرانیان خ ٔ
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اـگر هم بخواهد چنین کاری بکنند.
من آن گاه از او پرسیدم که آیا او با این اصل موافق نیست که عراقیها از زمانی که دو قرارداد با اتحاد
شوروی امضا کردهاند طرز رفتارشان تغییر کرده است؟ او موافقت کرد که چنین است و آن گاه من پرسیدم
ـکه آیا او میتواند یک نسخه از قرارداد بازرگانی اخیر بین اتحاد شوروی و عراق یا الاقل آن قسمتهایی از
این قرارداد را که ممکن است منتشر شود به من بدهد .او در پاسخ گفت که حتمًا چنین کاری خواهد کرد
ولی از آنجایی که او هنوز مدارک مربوطه را درباره گزارش تحوالت در اینباره از مسکو دریافت نکرده
است این موضوع تا بازگشت من از بلوچستان به تأخیر خواهد افتاد و آنگاه او امیدوار است چیزی را که
من میخواهم در اختیار خواهد داشت.
ضمن بحث درباره اوضاع امارات متحده عربی والسوف اظهارنظر کرد که ایرانیان حتمًا از عملکرد
شیخ زائد )بن سلطان آل نهیان( رئیس امارات متحده عربی ناراضی هستند .ولی او یقین نداشت که آیا
ایرانیان برای جایگزینی او به وسیله شخص دیگری کاری عملی انجام میدهند یا خیر؟ معذالک او معتقد
بود که شیخ فجیره به عنوان رهبر امارات متحده عربی بیشتر مورد قبول حکومت ایران است .درباره امکان
یک انقالب سوسیالیستی در یکی از کشورهای ساحلی خلیج فارس والسوف گفت که اتحاد جماهیر
شوروی ناـگزیر خواهد بود از شورشیان چه از لحاظ معنوی و چه از لحاظ مادی پشـتیبانی کـند و
خاطرنشان ساخت که چنین موضعی یکی از دالیلی است که چرا او و همکاران او مورد پذیرایی بهتری در
ایران قرار نمیگیرند .من پرسیدم که اـگر چنین شورشی روی دهد در یکی از کشورهایی که وابسته به
سازمان امنیت دستهجمعی که او پیشبینی کرده است چه رخ خواهد داد به ویژه اـگر این سازمان امنیت
دستهجمعی همچنان که مورد انتظار است اعالم بدارد که مایل به حضور یک قدرت بزرگ در قلمرو آن
نیست .والسوف در پاسخ گفت که بهتر خواهد بود اـگر مسئله امور داخلی حکومتهای عضو یک چنین
سازمان امنیت دسته جمعی موضوع بحث در میان سایر کشورهای عضو نباشد ٬بلکه هر کشور انفرادی
عضو ترتیباتی بدهد که خود مایل باشد )به عبارت دیگر اتحاد شوروی در صورتی که در برابر چنین
اوضاعی قرارگیرد کاری را که تصور میکند میتواند انجام دهد و مقرون به عقل باشد و انحراف از اصول
آن نباشد انجام خواهد داد ـ اظهارنظر من(.
والسوف بقیه فصل تابستان را تنها در ایران به سر خواهد برد و آن گاه در اوایل پاییز به همسر خود در
مسکو ملحق خواهد شد آنها در نظر دارند تعطیالت خود را در کالوواری که یک چشمه آب معدنی در
ـکشور چکسلواـکی است بگذرانند و سپس به ایران بازگردند.
ما با یکدیگر موافقت کردیم که روز چهارشنبه  28ژوئن در رستوران یونانی با یکدیگر مالقات کنیم.
شما مبلغ  800ریال بابت نهار و سلف سرویس در رستوران مکزیکی به من مدیون هستید.
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سند شماره )(18

خیلی محرمانه
تاریخ 25 :اـکتبر 72ـ  3آبان 1351
صورت مذاـکرات
مکان :رستوران مهاراجه به هنگام صرف نهار
شرکت کنندگان :والدیمیر والسف ٬دبیر اول سفارت روسیه .استانلی اسکودرو ٬مقام سفارت
موضوع :بازدید شاه از روسیه .اوضاع داخلی روسیه .ایستگاه رادیویی روسیه در باـکو٬
وقایع داخلی سفارت روسیه در تهران ٬اطالعات بیوگرافیک
1ـ سفر شاه به روسیه
والسف تأیید کرد که موضوع عراق در مالقات بین شاه و رهبران روسیه مطرح نگردید .او ازاینکه شاه
این موضوع را مطرح نکرده است اظهار تعجب کرد ٬ولی فکر میکند که این موضوع به خاطر حفظ روند
دوستانه مذاـکرات حذف شده است .وی گفت که مقامات شوروی نیز اجباری در طرح مسئله نداشتهاند.
والسف معتقد است که شاه نمیخواهد از روسها در مسئله عراق کمک بگیرد تا به این ترتیب به همسایه
شمالی خود مدیون شود .والسف میگوید که ایران دارد نقش یک ملت نیرومند راایفا میکند که در روابط
خود با قدرتهای بزرگ جهان یکسان برخورد میکند .نمونه این برخوردها عبارت است از سفر شاه به
انگلستان ٬چین ٬شوروی و سفر نیکسون به ایران .تقاضای کمک از روسیه تصویر یکسان برخورد کردن
در روابط را از بین میبرد.
برای مذاـکرات بین رهبران دو کشور یک برنامه سهروزه ترتیب داده شده بود ٬ولی همه موارد مهم در
دو روز خاتمه یافت و در روز سوم بحث پیش کشیده نشد .بقایای اقامت شاه در شوروی به بازدید از
مناظر و آثار تاریخی صرف گردید.
تمام روز اول را شاه صرف این کرد که توضیحاتی درباره پیشرفت و گسترش داخلی در ایران بدهد٬
ولی در روز دوم برژنف خواستار آن شد که درباره مسائل بینالمللی مورد عالقه دو کشور صحبت نمایند.
شاه میخواست بداند که آیا منظور مناطقی است که در آنها سیاستهای متفاوتی اتخاذ شده ولی برژنف
اظهار داشت که میخواهد درباره مسائل بینالمللی مورد عالقه دوجانبه بحث نماید .در این مرحله از
مذاـکرات هر دو طرف توافق کردند که اوضاع درمنطقه باید آرام گردد و مسائل خلیج فارس نیز باید بدون
دخالت قدرتهای خارجی حل شود.
والسف گفت که درباره مفاد  5و  6معاهده  1921دوستی بین روسیه و ایران اصوًال بحث پیش کشیده
نشد) .اظهار نظر :ما اطالعاتی موثق داریم که عکس این موضوع را ثابت میکند(.
به ابتکار شاه این معاهده  15ساله پیش کشیده شد .والسف از اینکه این معاهده در این برهه از زمان
منعقد شده بود اظهار شگفتی کرده و گفت که وی فکر میکرده است که این موضوع مورد بررسی بیشتر
قرارخواهد گرفت ٬و بنابه پیشنهاد شاه به این سند عنوان معاهده به جای قرارداد داده شد ٬تا از اهمیت ویژه
سیاسی نیز برخوردار باشد .به گفته والسف روسها درباره ویتنام و ایجاد یک کنفرانس امنیت آسیایی
صحبت کردند .شاه پیشنهاد دوم را استقبال کرد ولی گفت که با وجود اینکه از نظر اصولی این موضوع
بسیار شایسته است ولی زمان را مناسب برای این کار نمیداند .عالوه بر اینها شاه فکر میکرد که قبل از
آنکه خود کنفرانس به طور جدی مورد بحث قرار گیرد بعضی از مسائلی که باید در برنامه کار آن مطرح
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ـگردد باید مورد مالحظات جدی قرارگیرد.
در رابطه با دعوت از پادگورنی برای سفر به ایران ٬والسف گفت که پادگورنی تا به حال چندین سفر به
ایران داشته و زیاد سفر کردن از اهمیت موضوع خواهد کاست .وی فکر میکند که کسی دیگر به جای
پادگورنی دعوت راقبول نماید که شاید کاسیگین باشد .به هر حال ٬شخص مزبور برژنف نخواهد بودچون
دعوت از ریاست حزب کمونیست به جای یک مقام دولتی از نظر سیاسی مشکالتی را به همراه خواهد
داشت.
2ـ اوضاع داخلی در روسیه
پس از توضیح پیرامون وخامت اوضاع کشاورزی در شوروی ٬والسف اظهار داشت که کـاهش
محصول گندم به موقعیت برژنف به عنوان مرد نیرومند شوروی صدمه وارد نخواهـد کـرد .عـلیرغم
خروشچف که از طریق کشاورزی و روابط بد با چین صدمات زیادی دید ٬برژنف شخصیت خود را در
انظار عموم شبیه به شخصیت استالین ارائه نداده است .کار آخر در رابطه با خروشچف بیشتر از خسارات
ـکشاورزی به سقوط وی کمک کرد.
3ـ ایستگاه رادیویی شوروی در باـکو
همانگونه که انتظار میرفت ٬والسف وجود یک ایستگاه رادیویی در باـکو را که برای ایران برنامههایی
پخش میکند انکار کرده گفت :چنین کاری تالشهای دقیق چندساله را که در جهت بهبود روابط با ایران
انجام شده بود به هدر میدهد .وی اظهار داشت که علیرغم گفتههای مقام سفارت که چنین برنامههایی
دائمًا از خلیج عرب یاد میکنند ٬سیاست رسمی شوروی این آبها را به عنوان خلیج فارس میشناسد.
4ـ وقایع داخلی سفارت شوروی در تهران
معاون وابسته نظامی )نامش معلوم نیست( که در طبقه پنجم آپارتمانی در سفارت روسیه درپایین شهر
به سر میبرد از نظر شغلی ترفیع گرفته است .او و والسف دوستانی صمیمی هستند چون والسف در طبقه
زیرین به سر میبرد.
یک متخصص زبان فارسی به نام خارساروف )؟(اخیرًا به سفارت آمده است .این سومین باری است
ـکه وی به ایران میآید و او زبان فارسی را آن چنان خوب صحبت میکند که مترجم شخصی پادگورنی در
سفر اخیرش به ایران شده بود.
هیچ کدام از سفارتهایی که والسف در آنها خدمت میکرد حتی سفارت شوروی در تهران پروندههای
بیوگرافیک از کارمندان ندارند .یک چنین اطالعاتی زمانی در اختیار قرار میگیرد که کتبًا از مسکـو
درخواست شود که از طریق وزارت امورخارجه و یا دیگر مؤسسات تحقیقاتی متعدد در اختیار گذاشته
میشود .والسف به سفیر خود چند بار پیشنهاد ایجاد یک چنین پروندههایی را داده و گفته است که حاضر
است یک بایگانی مانند بایگانی آمریکا در سفارت خود ایجاد کند او از مقام گزارشگر که )برحسب اتفاق
هماهنگکننده اطالعات بیوگرافیک سفارت آمریکا است خواست تا نمونهای از پروندههای بیوگرافیک
را برای او بیاورد تا او نیز به سفیر خود برای آغاز کار نشان بدهد .ولی والسف جواب قطعی در این باره
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دریافت نکرد.
 5ـ سوابق بیوگرافیک
همان طور که انتظار میرفت در امتحانات ورودی دانشگاه دختر والسف با نمرات عالی قبول شد .او
حاال نگران پسرش است که به خوبی دخترش درس نمیخواند .در صورتی که نمرات پسرش برای ورود
به دانشگاه خوب نباشد والسف او را در سالهای بین فارغالتحصیلی از دبیرستان و ورود به خدمت در
ارتش به کارخانهای برای کارآموزی خواهد فرستاد.
همسرش از شوروی برگشته است و اینک در تهران به سر میبرد .آنها تعطیالت خود را در ماه اـکتبر
برای رفتن به شوروی به تعویق انداختهاند و امیدوارند بعد از جشنهای ماه نوامبر به وطن بـازگردند.
والسف اصًال ناراحتی خود را از کار در ایران مخفی نمیکند .وی یک بار دیگر از مشکالت خود در ایجاد
ارتباط با ایرانیها سخن گفت و اظهار داشت که با تغییراتی که در اداره دوم سیاسی صورت گرفته باید همه
چیز را از اول آغاز کند .وی ادعا میکند که با گروههای دیپلماتیک تماسهایی برقرار کرده است.
وی یک بار دیگر به مقام گزارشگر پیشنهاد کرد که به هنگام مراجعت به آمریکا در شوروی با وی
مالقات کند .موافقت شد که پس از پایان تعطیالت یعنی هفتم نوامبر والسف با وی تـماس حـاصل
اسکودرو
نماید.
سند شماره )(19
خیلی محرمانه
تاریخ 9 :آوریل 1973ـ  20فروردین 1352
مکان :رستوران مکزیکی جهت صرف نهار
صورت مذاـکرات
شرکت کنندگان :والدیمیروالسف دبیر اول سفارت شوروی ـ استانلی اسکودرو ٬مقام سفارت
موضوع1 :ـ تجهیز تسلیحاتی ایران 2ـ روابط بین ایران و شوروی و بازدید کاسیکین
3ـ روابط بین سفارت شوروی و دولت ایران 4ـ روابط بین آمریکا و سفارتخانههای
شوروی 5ـ اطالعات بیوگرافیک
1ـ تجهیز تسلیحاتی ایران
موضوع اصلی بحث مطروحه توسط والسف موضع هند در قبال پیشرفت سریع در تجهیزایران از نظر
تسلیحاتی بود .به همان نحوی که توسط کاردار هند پراـکاش شاه ابراز شده بود و قبًال نیز در )تلگرام مرجع
الف( گزارش شده بود والسف نیز اظهار میدارد که قطعًا ایران نیز نقش اسب تراوا را برای آمریکا بازی
خواهد کرد که در شکم آن به جای سرباز ٬اسلحه جهت توزیع به دیگر دولتهای منطقه وجود خواهد
داشت .به والسف گفته شد که دریافتکنندگان اسلحه چون ایران مجاز نخواهند بود که اسـلحههای
دریافتی از آمریکا را به کشور سومی بدهند ٬مگراینکه قبًال این اجازه توسط دولت آمریکا به آنهاداده شده
باشد .ولی والسف ابراز داشت که ایفای یک چنین نقشی توسط ایران نه تنها موافقت بلکه تأیید و تشویق
آمریکا را نیز به همراه داشته و دارد .از نظر او این نقشه بسیار منطقی است چون گسیل داشتن مخفیانه
سالح از طریق ایران بهخصوص برای پاـکستان ٬آمریکا را قادر خواهد ساخت تا در حالی که به حفظ
روابط حسنه با هند میپردازد به تجهیز متحد آسیای شمالی خود نیز ادامهدهد .مقام گزارشگر اظهار
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داشت که ارسال هرگونه تجهیزات آمریکایی به پاـکستان چه در زمان حال و چه در آینده )ـکه اینگونه
تجهیزات حتمًا خالی از خطر خواهد بود( در نتیجه تماس مستقیم آمریکا و دولت پاـکستان صورت خواهد
ـگرفت و دیگر اینکه نقشه والسف گرچه غیرمنطقی نیز به نظر نمیرسد ٬ولی به دالیل مشروحه زیر عملی
نمیباشد :ما اصوًال نمیتوانیم از ایران بخواهیم دست به عملی بزند که موجب تیره شدن روابط بین ایران و
هند و در نتیجه موجب وخیمتر شدن روابط بین آمریکا و هندمیشود .برنامه تجهیز تسلیحاتی قابل اختفا
نبوده و هرگاه که هند از وجود یک چنین برنامهای آـگاه شود به تیره شدن روابط ما منجر خواهد شد ٬با
وجود شرایط سیاسی کنونی مرز پاـکستان و ایران اصوًال ممکن نیست که بتوان مـحمولههای عـظیم
تسلیحاتی را در اختفا از ایران به پاـکستان منتقل نمود ٬باالخره از همه مهمتر آمریکا خواستار حل و فصل
صلحآمیز اختالفات در منطقه است و در شرایط کنونی ٬تجهیز همهجانبه پاـکستان از نظر تسـلیحاتی
نمیتواند ما را در نیل به این هدف یاری دهد.
پس از آن والسف به استفاده از سالحهای ایرانی در خلیج فارس پرداخت و بیان داشت که در حالی که
هم جده و هم تهران میخواهند نقش فعالی در خلیج فارس داشته باشند به وجود آمدن رقابت میان این دو
اجتنابناپذیر خواهد بود .شیخ نشینها از افزایش قدرت ایران میترسند و همان طور که پیشنهاد شوروی
مبنی بر ایجاد یک امنیت جمعی در آسیا به عنوان سلطه شوروی برداشت شد .پیشنهاد ایران در همین
زمینه برای دولتهای خلیج نیز او نظر شیخنشینها تالشی است برای تأمین برتری و تسلط ایران در منطقه.
لیکن ٬با وجود اینکه بسیاری از امارات و سلطاننشینها از شاه ایران دل خوشی ندارند ٬ولی نسبت به شاه
فیصل نیز اصًال اعتماد ندارند چون او به آنها نزدیکتر و خطری حتمیتر میباشد .هر حرکت تحریکآمیز
از طرف جده شیخنشینها را به طرف ایران جهت جلب حمایت خواهد کشاند و زمینه را برای بدتر کردن
روابط بین ایران و عربستان سعودی آماده کرده و به تشدید تضادهای طبیعی بین این دو قدرت منطقه
ـکمک خواهد کرد .نگرانی در مورد مقاصد ایران و عربستان سعودی آنقدر زیاد است که وقتی که ـکویت با
خطر حمله نظامی عراق رو به رو گردید به جلب کمک از هیچ کدام از این دو کشور نپرداخت.
مقام گزارشگر ابراز داشت که موارد اختالف بین ایران و عربستان سعودی آنقدر ناچیز است که به
راحتی میتوان آنها را در صورت بروزخطری جدی برای هرکدام از دولتهای خلیج از طرف سازمانهای
چون  PFLOAGو شورشیان ظفار و یا از طرف عراق ٬برطرف و حل و فصل نمود .عالوه بر اینها هیچگونه
عملی از طرف ایران و عربستان سعودی باعث نخواهد شد که به ایجاد سازمانی برای برقراری امنیت در
خلیج فارس منجر شود .معذالک در صورتی که شوروی معتقد به تضاد طبیعی بین این دو کشور است ٬به
نظر ما بهترین راه حل ٬کاهش کمک شوروی به سازمانهای خرابکار میباشد که در نتیجه فرصت مییابیم
منتظر وقوع حوادثی باشیم که به وخیمتر شدن روابط میان دولتهای خلیج کمک میکند .در رابطه با
برخورد میان عراق و ـکویت ٬در صورتی که تمام اعراب اعمال عراق را محکوم نمایند و اعالم دارند که نه
عربستان سعودی و نه ایران میتوانند اجازه دهند که عراق ـکویت را به تصرف خود درآورد باعث خواهد
شد که دیگر کسی برای جلب حمایت یکی از این دو اقدامی ننماید.
بنا به اظهارات والسف میزان نفوذ چینیها در این سازمانهای چریکی باعث میشود که شوروی نتواند
حمایت خود راحتی اـگر الزم هم باشد بقدر کافی کاهش دهد .درحقیقت نفوذچینیها ازطریق پاـکستان در
خلیج فارس رو به افزایش است .والسف اظهار داشت که دولت متبوع وی و دولت هند از این پیشرفتها
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بسیار نگران هستند ولی گویا ایران اصًال ناراحت نبوده و حضور چینیها را به عنوان حرکتی در برابر هند
تلقی میکند.
اظهار نظر :همان طور که در گزارشات پیشین به اطالع رسید ٬موضوع امکان رقابت بین ایران و
عربستان سعودی موضوعی است که بسیار مورد عالقه والسف است .تکرار مکرر این موضوع توسط او
آدم را به این فکر میاندازد که نکند شوروی میخواهد از شیخنشینها جهت ایجاد تفرقه بین ایـران و
عربستان سعودی استفاده کند.
2ـ روابط بین ایران و شوروی و بازدید کاسیگین
در پاسخ به یک سؤال ٬والسف اظهار داشت که اعمال اخیر عراق خطوط تیرهای را در روابط بین ایران
و شوروی به وجود آورده است .او نمیداند که آیا دولت ایران واقعًا با این نظر موافق است که روسیه سعی
داردتوسط عراق و هند این کشور را به محاصره درآورد .وقتی که مقام گزارشگر گفت که احتماًال دولت
ایران یک چنین عقیدهای دارد ٬والسف گفت که تمام این موضوع به وسیله مقاله ای که در اـکونومیست به
چاپ رسیده بود به وجود آمد.
به هر حال اوضاع آن چنان وخیم شده بود که تصمیم گرفته شد که نخست وزیر کاسیگین برای بازدید
ـکارخانه ذوب آهن اصفهان به ایران بیاید ٬تا بلکه بتواند بعضی مسائل را با شاه حل و فصل نماید) .ظاهرًا
والسف میخواست بگوید که سفر کاسیگین قبًال برنامهریزی شده بود ولی بعدًا به تعویق افتاده بود(.
والسف که میگفت به موضوعات مورد بحث در این مالقات واقف نبوده است اظهار داشت که گفتگو در
محیطی بسیار دوستانه انجام گرفت ٬لیکن روسها نمیدانند که چه مقدار از حرفهایی که شاه به کاسیگین
زده است صادقانه بوده و یا در زمره تعارفات فارسی به شمار میآید.
3ـ روابط بین سفارت شوروی در ایران با دولت ایران
والسف گفت که روابط شخصی بین کارمندان سفارت شوروی و مقامات ایرانی بسیار محدود گشته
است .او و همکارانش جهت انجام مذاـکرات تجاری با مقامات مربوطه در وزارت امورخارجه دسترسی
دارند ولی در ساعات غیر اداری تماسهای شخصی غیرممکن است .وی از مقام گزارشگر خواست که نام
او را نیز برای ضیافتهای کوکتل در فهرست اسامی اضافه کند.
والسف برای بار دوم از ما خواست که به او کمک کنیم تا با هرمز چمنآرا که یکی از مقامات وزارت
امور خارجه شاغل در بخش سازمانهای بینالمللی است مالقاتی به عمل آورد .چون بنا به ادعای او این
شخص میخواهد درباره موضع ایران پیرامون عبور آزاد ایران از تنگههای بینالمللی قبل از وضع قانون
ـکنفرانس دریاها به بحث بنشیند.
مقام گزارشگر گفت که این شخص دیگر در بخش مذکور مشغول به کار نبوده و نیز با این پیشنهاد
والسف که ممکن است چمنآرا با یکی از مقامات آمریکایی تماس بگیرد موافقت اعالم کرد.
4ـ روابط بین آمریکا و سفارتخانههای شوروی
والسف از وقفهای که در انجام مالقاتهایمان پیش آمده بود عذرخواهی کرد و تأخیر را مربوط به
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تعطیالت نوروز دانست .مقام گزارشگر توجه کردهاست که روابط بین آمریکا و مقامهای شوروی بسیار
ـکاهش یافته است .زمانی بود که ما اغلب در مالقات اجتماعی شرکت میکردیم لیکن از زمان عزیمت
آقای نکراسف دعوتنامههای ما مورد قبول واقع نشده است .آیا تغییری در سیاستها پیش آمده است؟
والسف گفت ممکن است که دعوتنامهها به شخص مورد نظر ارسال نشده باشد ٬چون مشکل است گفته
شود که چه کسی جانشین نکراسف شده است .سه تن از مشاورین که دو تن از آنها سیاسی و یک تن
اقتصادی بودند ٬تعویض و به جای آنها سه مشاور سیاسی وارد شده است ٬تا کارها بتواند بین آنها تقسیم
ـگردد .امور اقتصادی سفارت شوروی در حال حاضر توسط یک دبیر اول )مجهول الهـویه( صـورت
میپذیرد که در بازدید اخیر کاسیگین نقش مترجم را ایفا میکرد .به هر حال مالقاتهای ما به هنگام صرف
نهار باید ادامه پیدا کند و بنابه پیشنهاد والسف  23آوریل به عنوان روز برگزاری جلسه بعدی ما انتخاب
ـگردید .اظهارنظر :اینکه والسف نمیداند چه کسی جایگزین نکراسف شده خالی از اغراق نیست ٬چون
نکراسف رئیس محلی والسف بود .وی چنین وانمود کرد که دعوتنامههای ارسالی جهت مـالقاتهای
روسی آمریکایی با امتناع رو به رو خواهد گردید.
5ـ سوابق بیوگرافیک
والسف درباره کار در یک کشور باثبات سخن به میان آورد و گفت مهم نیست که فرد چقدر زحمت
بکشد چون به هر حال وزارت امور خارجه از گزارشات او حتمًا انتقاد به عمل میآورد .مقام گزارشگر
خاطرنشان ساخت که از اینکه والسف به ایران بازگشته بسیار در شگفت شده است چون به نظر او والسف
سعی داشت خود را به جای دیگر منتقل نماید .در پاسخ لبخندی حاـکی از تمسخر زده شد و اظهار شد که
این کار در وزارت امورخارجه شوروی به آسانی صورتپذیر نیست .الین ٬دختر او از عهده وظایفش در
دانشگاه به خوبی برآمده و پس از خاتمه کالسها و امتحانات نهایی انتظار میرود که همراه یک گروه
باستانشناس جهت حفاری به نزدیکیهای نوگاردیا کریمه اعزام گردد .پسرش که دانشجوی خوبی نیست
دارد خود را برای امتحانات آماده میکند که نتیجه این امتحانات نشان خواهد داد که آیا او قادر به ادامه
تحصیل هست یا خیر .در  4ماه مه همسر والسف به شوروی خواهد رفت تا در این موقعیت خطیر با
فرزندش باشد.
سند شماره )(20
خیلی محرمانه
تاریخ 28 :آوریل 1973ـ  18اردیبهشت 1352
مکان :رستوران چاتانوگا به هنگام صرف نهار
صورت مذاـکره
شرکت کنندگان :والدیمیروالسف ٬دبیر اول سفارت شوروی ـ استانلی اسکودرو ٬مقام سفارت
موضوع1 :ـ کنفرانس رؤسای نمایندگیهای آمریکا 2ـ روابط ایران  /هند 3ـ برخوردهای بین
عراق وـکویت
1ـ کنفرانس رؤسای نمایندگیهای آمریکا
والسف طبیعتًا سؤاالت بسیاری را در رابطه با کنفرانس رؤسای نمایندگیهای آمریکا در تهران مطرح
ساخت لیکن مقام گزارشگر از جواب دادن به آنها طفره رفت و اظهار داشت که او تنها در زمینه ستادی و
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تهیه و تدارک لوازم و شرایط مورد نیاز مأموریت داشته و از محتوای این اجالس خبری ندارد .والسف
اظهار داشت که شاید این کنفرانس تصمیماتی در زمینه خط مشی سیاسی اتخاذ نکرده باشد ٬ولی حتمًا
توصیهها و پیشنهاداتی به واشنگتن نموده است .وی خاطرنشان ساخت که سفارت شوروی در تهران
پیشنهاداتی چند برای کشور متبوع خود فرستاده است ٬تا بلکه کنفرانسی از سفرای روسها در خاورمیانه
تشکیل گردد .محل برگزاری این کنفرانس نیز به جای تهران یا مسکو خواهد بود و یا یکی دیگـر از
پایتختهای خاورمیانهای .والسف و سفیرش از این نظریه حمایت میکنند ٬لیکن دیگر سفرای روسی همان
روش جاری یعنی مشاورتهای فردی در هنگام بازگشت به شوروی جهت مرخصی و یاتعویض مأموریت
را ترجیح میدهند .تاـکنون از طرف وزارت امور خارجه شوروی درباره برگزاری یک چنین کنفرانسی
خبری دریافت نشده است.
2ـ روابط ایران و هندوستان
امکان رقابت بیشتر بین ایران و هند قبًال توسط والسف مطرح شده بود ٬لیکن او در این اندیشه است که
ادامه روابط بین این دو قدرت منطقهای در آینده چگونه خواهدشد .اصوًال او این دو کشور را به صورت دو
رقیب مینگرد ٬ولی بعدًا با مقام گزارشگر موافقت نمود که بهتر است آمریکا و شوروی ایران و هند راوادار
به همکاری نمایند .وی خاطرنشان ساخت که هند نگران تجهیز روزافزون نظامی ایران است و به نظر او
هندیها درباره ماجراجوییهای ایران در عمان نیز حتمًا نگران خواهند شد .به نظر والسف شرکت ایران در
عمان بیشتر جنبه سیاسی دارد تا جنبه نظامی .یعنی آزمایشی است از توانایی نظامی ایران و نیز زمینهای
است برای آموزش عملی نظامیان سلطنتی ٬لیکن به نظر او تهران این مداخله را به عنوان یک حرکتی
مینگرد که میتواند نشانگر بعد حرکت آنها باشد ٬بدون اینکه انتقاد دهلی و یا دیگر پایتختهای عربی را
علیه خود برانگیزد .او به طور مختصر گفت که ایرانیانی که درباره پایگاه کوچکی در خـلیج فـارس
نزدیکیهای عمان و در تنگه هرمز توسط او مورد سؤال قرار گرفتهاند پاسخ دادهاند که این پایگاه چیزی
نیست مگر یک محل سوختگیری کشتیها که در آنجا نظامیان جدید پیاده شده و نظامیان دیگر را برای
مراجعت به ایران سوارمیکنند .به والسف گفته شده است که تهران سربازان خود را بیش از  6هفته یا دو ماه
در عمان نگاه نمیدارد ٬به همین دلیل عملیات جایگزینسازی مکرر ٬بسیار ضروری میگردد.
در همین رابطه ٬والسف از رابطه بین ایران و پاـکستان سخن به میان آورد.والسف که همه چیز راتوطئه
میداند چنین فرض کرد که آقایان روش و سیسکو پس از صحبت با شاه به پاـکستان خواهند رفت تا با
پرزیدنت بوتو به گفتگو نشسته و نقطه نظرهای شاه و نتایج کنفرانس تهران را با این کشور مورد بحث و
بررسی قرار دهند .او تقریبًا داشت به این نتیجه میرسید که ممکن است در آینده بین شاه و بوتو قراردادی
امضاءشود تا در صورتی که خصومتهای دیرینه بین ایران و پاـکستان دوباره بروز کندایران کمکهایی ارسال
دارد .وی اظهار داشت که اـکنون ایران مانند یک قدرت بزرگ عمل میکند ٬بنابر این ما باید منتظر یک
چنین حرکاتی باشیم .او بیان داشت که از نظر ژئوپلیتیک )ـکه او همیشه براساس ژئوپلیتیک سـخن
میگوید( این موافقتنامه بسیار منطقی خواهد بود ٬چون این دو کشور به این ترتیب خواهندتوانست نه تنها
خلیج فارس بلکه دریای عمان و بخشی از دریای عربی را نیز کنترل نمایند .لیکن والسف نمیداند که آیا
شاه حاضراست خود را در موقعیتیقرار دهد که باعث شود خصومتهای هند نسبت به او تحریک شود یا
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خیر .لیکن توضیح نداد که منظور او از حاضر بودن شاه آمادگی نظامی بوده و یا شرایط سیاسی داخلی.
3ـ برخورد بین عراق و ـکویت
در رابطه بااوج مشاجرات مرزی عراق و ـکویت ٬والسف تعجب کرده است که چراایران طرف ـکویت را
نگرفته است.چون به نظراو سخنرانی اخیرنخستوزیرهویدا درلندن به این معنی بود که ـکویت میتوانداز
ایران کمک بخواهد .اینکه کویتیها این کار را نکردهاند نشانگر عمق عدم اعتماد آنها نسبت به ایرانیهاست٬
ولی ممکن است که آنهاتصمیم گرفته باشند به این اختالفات با عراق از طریق مذاـکره پایان بخشند .طبیعی
است که والسف حضور کشتیهای جنگی روسی را در بنادر عراق در رابطه با حمله عراق نمیداند .وی در
استانلی اسکودرو
واقع اصرار داشت که اعمال عراقیها در نظر شوروی بسیار شرمآور بوده است.
سند شماره )(21

خیلی محرمانه
تاریخ 26 :سپتامبر 1973ـ  4مهر 1352
مکان :کلوپ تهران برای صرف نهار
صورت مذاـکره
شرکت کنندگان :والدیمیر والسف ٬دبیر اول سفارت شوروی ـ استانلی اسکودرو ٬مقام سفارت
موضوع1 :ـ ارتباط درونی سفارت شوروی 2ـ نفوذ چین در پاـکستان 3ـ امور داخلی ایران
1ـ ارتباطات داخلی سفارت شوروی
در بحث پیرامون اوضاع افغانستان ٬والسف اظهار داشت که سفارت او در تهران اطالعات زیادی در
دست ندارد .چون سفارت شوروی در کابل تمام گزارشات مربوطه را به مسکو ارسال میدارد و وزارت
امور خارجه تصمیم میگیرد که چه اطالعاتی باید به دیگر سفارتها ارسال شود .بنابه گفته وی  ٬حتی در
مواقع اضطراری نیز تماس مستقیم بین سفارتخانههای شوروی برقرار نمیگردد .والسف این طریقه را
بسیار منطقی میداند چون وزارت امور خارجه تمام اطالعات الزم را در اختیار دارد و در صورت لزوم
آنها را به صورت گزارشات تحلیلی به نقاطی که باید در جریان باشند ارسال میدارد.
2ـ نفوذ چینیها در پاـکستان
والسف با خوشحالی اظهار داشت که آمریکا تقاضای رئیس جمهور پاـکستان بـوتو را در طـول
بازدیدش از واشنگتن مبنی بر کمک تسلیحاتی به این کشور رد کرده است .در تکرار موضوعی که قبًال نیز
بیان شده بود ٬وی اظهار داشت که شاید آمریکا به این ترتیب به چینیها چراغ سبز نشان داده است تا
نیازهای تسلیحاتی پاـکستان را برآورده سازند .من در جواب گفتم که ما اصوًال چنین رابطهای با پکن
نداریم و نمیخواهیم در این گونه کشورها با مسابقات تسلیحاتی رو به رو شویم .ولی او پاسخ داد که نیاز
این کشور به سالح امری است بسیار مسلم و قطعی و چیننیز میتواند برآورنده منطقی این نیاز باشد.
3ـ امور داخلی ایران
در بحثی که پیرامون بیانیه اخیر حزب غیرقانونی توده )ـکمونیست( که در آخرین ـکنگره این حزب در
عراق منتشر شده بود ٬پیش آمد والسف اظهار داشت که حزب توده در نظردارد به ایران بازگشته ٬به عنوان
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یک حزب مشروع عمل کند ولی شاه این موضوع را نمیپذیرد .در رابطه با تولد حزب مردم ٬والسف
خاطرنشان ساخت که سفارت او دقیقًا اعمال مخالفین را تحت نظر دارد .به نظر مقامات شوروی شاه
میخواهداز حزب مردم به عنوان ناظر بر اعمال نخست وزیر هویدا و حزب ایران نوین او استفاده کند تا در
صورت لزوم بتواند از آن به عنوان یک ضربه قطعی علیه هویدا و حزب ایران نوین استفاده نماید.
سند شماره )(22

سری
یادداشت به :سفیر

تاریخ 2 :ژوئن 1974ـ  12خرداد 1353
از :الف .ی  .کاالهان
موضوع :انتقال گزارشات
نوشتار حاضر رونوشتی از گزارشات پیرامون حضور شوروی و سازمان جاسوسی آن کشور در ایران
است که به شاه ٬ساواـک ٬رکن  2و پلیس ملی ارائه داشتهایم .نکته بسیار جالب این است که در  29ماه مه
هنگامی که من با ژنرال نصیری از ساواـک مالقات کردم تا نسخه مربوط به او را به او بدهم متوجه شدم که
شاه یک رونوشت از گزارشی را که در همین زمینه در  28ماه مه به او داده بودم در اختیار ایشان گذاشته
است.
یک رونوشت از این گزارش را نیز برای هاوک میلز میفرستم.
ضمیمه:
1ـ گزارش یا اعالمیه
توجه :آقای میلز مالحظه فرمایند .سری

حضور سازمان جاسوسی روسیه در ایران
الف :حضور کلی
1ـاطالعاتی که تا ماه مه  1974به دست ما رسیده حاـکی از آن است که حدود  5000شهروند روسی
در ایران اقامت دارند .این رقم در برگیرنده اقوام و بسیاری از متخصصین اعزامی در کوتاه مدت )یکسال یا
ـکمتر( میباشد .در این گروه  67نفر به عنوان مأموران اطالعاتی )جاسوسی ـ مترجم( شناسایی شدهاند.
2ـ مهمترین مراـکز محل تجمع روسها را میتوان تهران و اصفهان نام برد که این رقم به  1000نفر به
)همراه خانوادههایشان( در هر شهر میرسد .اـکثر روسهایی که در اصفهان به سر میبرند به نحوی در
ارتباط با کارخانه ذوب آهن آریامهر میباشند.
3ـ تأسیسات تجاری و نمایندگی دائمی دیپلماتیک شوروی و دیگر تأسیسات این کشور در تهران
عبارت است :سفارت )ـکه در برگیرنده دفتر نیمه مستقل کنسول اقتصادی نیز میباشد( .نمایندگان تجاری٬
بیمارستان شوروی ٬دفتر هواپیمائی اروفلوت ٬دفتر خبرگزاری تاس ٬شرکت بیمه شوروی ٬بانک ایران و
روس و شرکت حمل و نقل ایران و شوروی.
عالوه بر اینها ٬در رشت و اصفهان کنسولگریهای روسی نیز وجود دارد و دفاتر بسیار محدودی در
تبریز ٬مشهد ٬بندر پهلوی و جلفا نیز ایجاد شده است .روی همرفته در کل این نمایندگیهای دائمی 300
ـکارمند شوروی به کار مشغول هستند.
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4ـ دفتر مشاور اقتصادی شوروی در تهران از کمیته دولتی روابط اقتصادی خارجی ) (GKESدر
مسکو تبعیت مینماید .این دفتر بر همه کمکهای اقتصادی و نظامی روسیه در ایران نظارت مینماید .به
سرپرستی این دفتر حدود  100نفر از افسران روسی در قرارگاههای واقع در تهران در ارتباط با مؤسسه
ملی آهن ایران و سازمان ملی گاز ایران و دیگر سازمانهای مربوطه عمل مـینمایند ٬ایـنها کـارهای
متخصصین روسی در سرتاسر این کشور را زیر نظر دارند.
5ـ  67افسر متخصص امور نظامی روسی معموًال در حومه و یا منطقه تهران به کار گرفته شدهاند.
6ـ در خارج از تهران ٬متخصصین روسی مختلفی در رابطه با شرکت شیالت شمال در بندر پهلوی٬
ـکارخانه ماشین سازی اراـک ٬در چند معدن زغال سنگ ازامتدادخطوط گاز ایران ٬در کارخانه ذوب آهن
آریامهر و پروژههای ساختمان آریاشهر به کار مشغول هستند .عدهای دیگر نیز در زمینه تجسسی معادن٬
در پرورش خاویار ٬در ایجاد سردخانهها و سیلوهای گندم و دیگر پروژههای مربوطه کار میکنند.
ب :اعضای اطالعاتی )جاسوسی ـ م( روسیه
7ـ بنابه گزارشات اطالعاتی رسیده  67تن از افراد روسی که در ایران به کار مشغول هستند احتماًال و
یا مطمئنًا از افسران اطالعاتی )جاسوسی ـ م( کا .گ  .ب و یا جی  .آر  .یو (G.R.U) .میباشند .به منظور
رعایت امور امنیتی این افسران در کلیه مؤسسات روسی در ایران پراـکنده شده اند.
تعداد عناصر اطالعاتی شناخته شده

مؤسسه
سفارت:
 27نفر
ریاست
 4نفر
ـکنسولگری در تهران
 8نفر
دفتر وابسته نظامی
دفتر مشاور اقتصادی
 5نفر
)ـکمیته روابط اقتصادی خارجی و (SMAP
 3نفر
ـکنسولگری اصفهان
 2نفر
ـکنسولگری رشت
 1نفر
نمایندگی خبرگزاری تاس
 1نفر
دفتر هواپیمایی روسی اروفلوت
 1نفر
شرکت بیمه شوروی )تهران ٬تبریز ٬مشهد(
 1نفر
بانک ایران و روس
 11نفر
نمایندگی تجاری روسیه
 3نفر
بیمارستان شوروی
67نفر
جمع
8ـ بااین حال نباید رقم  67را به عنوان تعدادقطعی عناصر جاسوسی شوروی درایران قبول داشت .بنا
به اطالعات ما بسیاری از عناصر اطالعاتی روسی که به ایران مأمور شدهاند بنا به دالیل بسیار در آنها
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درگیر عملیاتی فنی چون ایجاد اختالالت رادیویی در داخل روسیه بوده ٬بعضی دیگر مأمورین امنیتی
هستند که مواظب دیگراتباع روسی هستند .عدهای دیگر نیز عبارتند از عناصر بسیار جوانی که اولین سفر
آشنائی با کار خود را در ایران میگذرانند که البته این کشور توسط شوروی همیشه برای شروع کار
مأموران اطالعاتی خود مورد استفاده قرار میگرفته است.
9ـ بسیار جالب است بدانید که تعداد مقامات روسی در کنسولگری اصفهان  16نفر میباشد که از این
عده  3تن به عنوان عناصر جاسوسی شناسایی شده اند که باید به جمع و جور کردن امور مربوط به حدود
 1000فرد روسی مشغول به کار در آنجا بپردازند.
سند شماره )(23

خیلی محرمانه
صورت مذاـکره
شرکت کنندگان :دکتر گنادی کازانکین ٬دبیر دوم سفارت روسیه ـ جان دی .استمپل ٬مقام سیاسی
زمان و مکان 14 :آوریل 1976ـ  25فروردین  ٬1355رستوران پیتزاروما
موضوع :رابط روسی ـ موضوعات سیاسی مختلف
ـکازانکین حدود  5روز قبل مرا به نهار دعوت کرده بود .اوامر به رستوران پیتزارومـا در خـیابان
ـکریمخان زند نزدیکیهای بیمارستان شوروی که قبًال در آنجا بود ٬برد .در طول بحثهایمان به نکات
زیر پرداختیم:
1ـ قطع روابط دیپلماتیک بین ایران و کوبا
ـکازانکین پرسید چرا ایران روابطش را قطع کرده است؟ گفتم حتمًا به خاطر نارضایتی شاه از فعالیتهای
ـکوبا در آنگوال و ظفار بوده و به طور کلی ایران میخواسته نشان بدهد که مداخله دنیای کمونیست در امور
دیگران برای ایران قابل قبول نیست .نظر روسیه در این باره چه بوده است ؟ وی گفت )با اعتماد کافی( به
هنگام دیدار هویدا از عربستان سعودی ایران روابط خود با کوبا را قطع نمود تا به عربستان سعودی نشان
بدهد که لجبازترین ضد کمونیست خلیج فارس است .کازانکین گفت ایرانیها میخواهند نشان دهند که
برای عربستان سعودی منزوی ساختن ایران از امور خلیج فارس کاری است بسیار احمقانه .او اضافه کرد
میدانی ٬سعودیها بر سر نام خلیج عرب مشکالت زیادی را دارند ایجاد میکند .وقتی کـه گـفتم کـه
ایجادکنندگان اصلی مشکالت عراقیها هستند ٬وی گفت عراقیها نمیتوانند از این مسئله نفعی ببرند ٬بلکه
این سعودیها هستند .گفتم که عقیدهاش بسیار خام است و موضوع را به همین جا خاتمه دادیم.
2ـ لبنان
نظریات کازانکین درباره لبنان چه بود؟ به نظر او شرایط بسیار پیچیده است و راه حل سادهای به نظر
نمیرسد وجود داشته باشد .گفتم که انتظار داشتم توضیحات بیشتری بشنوم چون روسها و سـوریها
دوستان بسیار نزدیکی هستند .وی گفت حتی سوریها نیز نمیدانند چه اتفاقی در حال رخ دادن است.
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3ـ سفر راـکفلر
ـکازانکین که متوجه دگمه سردستهای معاون ریاست جمهوری من شده بود )ـکه مخصوصًا آنها را آورده
بودم( گفت که منظور راـکفلراز سفر به جزیره کیش چه میتواند باشد؟گفتم که یک سفرحسننیت است و نه
چیزدیگر .معاون ریاست جمهور به شاه اطمینان داد که علیرغم اختالسهایی که در)پرداخت پول سالحها(
صورت گرفته آمریکا دوست دیرین ایران است .پس از آن کازانکین با اشاره به بعضی شایعات ـ در حالی
ـکه صدایش را مانند یک توطئهـگرپایین آورده بود ـ گفت که شاه قرار بوداز راـکفلر تقاضای وام نماید.گفتیم
ـکه چرا ایرانیها باید نیاز به وام داشته باشند و اضافه کردم که شاید شاه درباره قیمت نفت با راـکفلر گفتگو
ـکرد باشد .کازانکین گفت شایع شده است که راـکفلر از شاه خواسته است که سالحهای ایرانی به مصر بدهد.
خندیدم و گفتم ممکن نیست چون یک چنین توافقهایی باید به تصویب ـکنگره آمریکا بـرسد و بـا
مشاجرات زیادی که بر سر شش محموله اسلحه درگرفته فکر نمیکنم ـکنگره انتقال این سالحها راتصویب
نماید.
4ـ سالحهای روسی به مصر
به همان روش مشابه از او سؤال کردم که چرا روسها انتقال لوازم یدکی هندی به مصر را تصویب
نکردند تا بهانهای برای قطع روابط از طرف سادات باشد .کازانکین گفت که این شاید یـازدهمین یـا
دوازدهمین دلیل برای این کار بوده باشد .چه دالیل دیگری وجود داشت ؟ کازانکین جواب داد همه
میدانند که آمریکاییها میخواهند کاری کنند که مصریها روسها را بیرون کنند .هردو خندیدیم.
5ـ روابط ایران و آمریکا
در جواب سؤال وی درباره مشکالت موجود در روابط آمریکا گفتم به جز مشکالت کوچکی که بین
دو کشور بسیار صمیمی وجوددارد ٬مشکل اصلی دیگری دیده نمیشود .او مصرانه از من جواب خواست
و من گفتم تعداد آمریکاییها در ایران زیاد است و مشکالتی را در بین ایرانیها به وجود آورده است همان
نوع مشکالتی که در رابطه با روسیه در مصر وجود داشت .باافسردگی لبخندی بر لب آورد و سعی کرد که
یک بار دیگر موضوع را مطرح کند ولی من شانه خالی کردم.
6ـ تروریسم
ـکازانکین میخواست بداند که در رابطه باتروریستها آیا مشکلی برایمان پیش آمده است .گفتم در دو
ماه گذشته همه چیز آرام بود ولی ما هنوز هم نگران هستیم.اینکه نظر او درباره کمک ساف به تروریستهای
ایران چیست ؟ وی گفت این حقیقت ندارد گرچه تعدادی از ایرانیها در مراـکزی در خارج آموزش میبینند.
ـکازانکین اعتراف کرد که نمیداند این مراـکز در کجا هستند .او نظر من را درباره حمله به اوپک و اینکه آیا
میدانم کارلوس چه کسی است جویا شد .گفتم که کارلوس یک فرد اهل ونزوئال است که شدیدًا در کنترل
لیبی است .کازانکین گفت که فکر میکرده است که قدرتهای غربی از آدمربایی کارلوس دراوپک حمایت
میکردهاند تاوحدت اوپک رااز هم بپاشند .با خنده گفتم اصًال باورکردنی نیست چون هیچ چیز بهتر از این
عمل نمیتوانست وحدت اوپک را بیشتر کند .به نظر من تمام عملیات از حمایت لیبی برخوردار بود و با
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زیرکی گفتم اـگر سازمان کا .گ .ب .و سیا میخواهند کار مفیدی انجام دهند بهتر است علیرغم خواست
ـکنگره این مزاحمها را از بین ببرند .کازانکین خندید و در کمال تعجب موافقت خود را اعالم نمود.
7ـ شخص کازانکین
در نتیجه یک عمل جراحی جهت مداوای خونریزی داخلی ٬نصف معده کازانکین برداشته شده بود.
عکسالعمل معدهاش در برابر پیتزای مخصوصی که سفارش داده بود بسیار آشکار بود .حالت بازی
معدهاش به خاطر فلفل وادویهجات زیاد پیتزا حاـکی از فعل و انفعاالت شدید بود .وی گفت که همسرش
یلینا درویتنام تحصیل کرده و در روزهای قبل از آن در الئوس به سر میبرده است 16 .سال پیش هردوی
آنها در مؤسسه امور خارجه مسکو تحصیل میکردند که منجر به مالقات و ازدواج آنها گردید .آنها یک
دختر  13ساله دارند که در ژوئن آینده به ایران خواهد آمد و یک پسر  8ساله و یک کودک  8ماهه دارند.
ـکازانکین خیلی اصرار داشت که یک بار دیگر با هم نهار بخوریم و با هم تاریخ  28آوریل را انتخاب
ـکردیم .او دو بروشور حاوی سخنان برژنف و کاسیگین را بهمناسبت بیست و پنجمین ـکنگره  CPSUبه من
داد .ظاهرًا من جایگزین اسکودرو به عنوان رابط بین سفارت شوروی و سفارت آمریکا شدهام.
جان دی .استمپل

سند شماره )(24

صورت مذاـکره
سری  /غیر قابل انتشار برای بیگانگان
ّ
شرکت کنندگان :دکتر گنادی کازانکین دبیر دوم سفارت روسیه ـ جان دی .استمپل ٬مقام سیاسی زمان و
مکان 28 :آوریل 1976ـ  8اردیبهشت ماه  ٬1355رستوران تیفانی و استیک هاوس تهران
موضوع :تبادل نظر پیرامون موضوعات سیاسی
ـکازانکین که در خارج از سفارت منتظر من بود ٬اظهار داشت که اشتباهًا کلید ماشین را در داخل
ماشین گذاشته و درب آن را قفل کرده است و نمیتواند آن را باز کند .او از من خواست که به جای اینکه به
سفارت تلفن بزنم تا کلید اضافی را بیاورند از مکانیک سفارت خودمان بخواهیم که درب ماشین را باز
ـکند .پس از بررسی با  ORاز مکانیک خودمان خواستم که درب ماشین را باز کند .چون متخصص آنها
برای صرف نهار رفته بود ٬کازانکین و من به رستوران تیفانی رفتیم .بعدًا مکانیک درب ماشین را باز کرده
بود و آن را به پارکینگ سفارت آورده بود و کلید را برایمان در آنجا گذاشته بود .در حالی که سوار ماشین
میشد به او گفتم که حتمًا ماشین مورد بازرسی دقیق قرار خواهد گرفت .او با خنده گفت حتمًا.
ـکازانکین در طول نهار بسیار عصبی و دچارحواسپرتی شده بود .بعدًا پیشنهاد کرد که پس از صرف
نهار به استیک هاوس تهران رفته یک فنجان قهوه صرف کنیم .از آنجایی که من صورتحساب نهار را
پرداخته بودم فکر میکنم او هم میخواست رسیدی به دست آورد تا عذری موجه برای بیرون ماندنش از
ماشین داشته باشد .به هنگام جدایی ٬او با دقت تاریخ  12ماه مارس را به عنوان روز مالقات بعدی تعیین
ـکرد و با خنده گفت که این بار حتمًا کلیدش را به همراه خواهد آورد .فکر نمیکنم که او داوطلبانه به
سفارت خودش بگوید که چرا ماشینش از پارکینگ ما سر درآورده است.
نهار به خوبی صرف شد و صحبت با گفتگو درباره زندگی در تهران آغازگردید .کازانکین از من پرسید
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ـکه چه موقع از تعطیالتم استفاده خواهم کرد و من گفتم در اواخر ماه اوت .وی گفت که در ماه سپتامبر به
روسیه خواهد رفت تا دو فرزند بزرگتر خود را در مدرسه بگذارد .بعد از اینکه فهمید که ما میخواهیم با
قطار از ترکیه و اروپا بگذریم پیشنهاد کرد که حتمًا سری هم به مسکو بزنیم .از او پرسیدم که چقدر خرج
برمیدارد او گفت که قطار درجه یک از مسکو به تهران  50روبل هزینه برمیدارد و پیشنهاد کرد که با
آژانس مسافرتی ـگلف که برای توریستها جا رزرو میکند مشورت کنم .گفتم بد نیست این کار را بکنم ولی
ما بیشتر مایلیم ترکیه را ببینیم .واضح بود که کازانکین میخواست پیرامون دو موضوع مهم در طول نهار
ـگفتگو کند.
الف :کنفرانس اخیر عمران منطقهای در ازمیر
ـکازانکین درباره ارزیابی ما از اجالس اخیر کنفرانس عمران منطقهای پرسید .جواب دادم که این
ـکنفرانس جو خوبی را ایجاد کرده است ولی از محتوای مهمی برخوردار نیست .ظاهرًا همبستگیهای
متقابل میان سه کشور عضو زیاد بوده است ولی این سازمان نتوانسته است قدمهای جدیتری در جهت
محکمتر کردن روابط بردارد .گفت که نظر روسها نیز همین است و پرسید که آیاموافقتهای نظامی جدیدی
نیز از این کنفرانس حاصل شده است.
جواب دادم که شخصًا فکر نمیکردم و فکر نمیکنم که یک چنین چیزی وجود داشته باشد .گفتم که سه
ـکشور عضو مایل هستند باهم متحد باشند و حاضر نیستند گامهای جدیتری بردارند مگر آنکه تهدیدی
متوجه آنها باشد .شاید از طرف یک همسایه بزرگتر .کازانکین لبخندی زده موضوع را رها ساخت.
ب :آینده ایران
در پایان صرف قهوه در استیک هاوس تهران ٬کازانکین درباره آینده روابط ایران و آمریکا سؤال کرد و
بعد پرسید که در صورتی که شاه برود در ایران چه اتفاقی رخ خواهد داد؟
ـگفتم که روابط ایران و آمریکا خوب است و به نظر ما خوب خواهد بود و اضافه کردم که ایران بدون
شک آمریکا را وزنهای در برابر نفوذ خارجیها در ایران میبیند .کازانکین گفت اما این شما آمریکاییها
هستید که در ایران نفوذ دارید و به شاه میگوئید که چه باید بکند .باخنده گفتم که آیا او جدًا این طور فکر
میکند .با شرمساری گفت گاهی این طور به نظر میرسد .چون ایران پس از حمله شفاهی پرزیدنت فورد
به کوباظرف دو روزروابط خود با کوبا راقطع کرد.گفتم که این صرفًایک تصادف بوده است ولی به نظر من
این عمل غیرمنطقی نیز نیست ٬چون ایران از حضور خارجی کوباییها در مناطقی که منافع ایران در آنها
تهدید میشود .نگران است.
بعد کازانکین به آینده ایران پرداخت .گفتم که اطمینان زیادی وجود ندارد که پس از ترک شاه چه
اتفاقاتی در ایران رخ میدهد .کازانکین گفت :نه ٬نه ٬منظورم این است که اـگر در صورت یک رخداد شاه از
صحنه خارج شد چه اتفاقی خواهد افتاد .جواب دادم بسته به شرایط است .گفتم در صورتی که سوءظنی
وجود نداشته باشد شهبانو و شورای سلطنتی زمام امور را به دست خواهند گرفت .آمریکا نیز جانشین
مشروع بر تاج و تخت را مورد حمایت قرار خواهد داد.
ـکازانکین حرفم را قطع کرد و گفت :آیا شما در حال حاضر خودتان را آماده برای گام بعدی نکردهاید؟
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جواب :البته که نه ٬ما آمریکاییها خیلی پراـگماتیست هستیم .به عبارت دیگر آیا ایـن مـارکسیست ـ
لنینیستها نیستند که برنامههای دراز مدت را برای آینده تهیه میکنند؟
ـکازانکین پرسید که آیا به نظر ما شهبانو فرح قدرت کافی برای کنترل امور را دارد .گفتم که فرح بسیار
مستعد است و اخیرًا نیز بسیار در انظار عموم ظاهر میشود ولی نقش نهایی او بسته به شرایط است .در
حقیقت مسئله جانشینی بیش از هر کشور دیگری با ابهام و پیچیدگی رو به روست.
در جواب به سؤال من در مورد نظر روسیه در باره آینده ایران کازانکین گفت شوروی میخواهد که
مردم خودشان فرم حکومتی دلخواه خودشان را انتخاب کنند .من هم گفتم ” :حتمًا با کمی کمک از طرف
ـکوباییها“؟ کازانکین” :نه ٬ما مطمئن هستیم که اراده مردم در اتفاقات نقش تعیین کننده دارد “.وی اضافه
ـکرد که شوروی واقعًا نمیداند چه اتفاقی خواهد افتاد .به نظر من جواب وی بسیار تکراری به نـظر
میرسید.
ـکازانکین در کمال آرامش به مقاله گزارش شده توسط آسوشیتد پرس درباره دپـارتمان کشـتار
ـکا.ـگ.ب.پرداخت٬وقتی که درباره حقیقت داستان از اوپرسیدم و نیزخواستم بدانم که چه تعداد نفرات در
واقع به این مأموریتها اعزام میشوند ٬کازانکین با آرامش )ـگویی جواب انکارآمیز قبل مورد تمرین قرار
ـگرفته بود( گفت که البته یک چنین دپارتمانی در سازمان کا .گ.ب .وجود ندارد .از او پرسیدم که آیا
میتوانم به سفیرمان اطمینان بدهم که گفته او حقیقت دارد؟ وی پرسید که آیا من تمام مالقاتهایمان را به
سفیر گزارش میکنم .گفتم نه ٬گزارش بهخصوصی نیست ولی مختصر گزارش برای به وجود آوردن یک
بایگانی دیپلماتیک تهیه میشود تا در صورتی که با سفارت روسیه تماس گرفتم بدانم با چه کسی صحبت
ـکرده ام .کازانکین مثل همیشه فورًا این جواب را پذیرفت و گفت که او نیز از اطالعات حـاصله در
ـگزارشات مختلف در مواردی چون ”ـکنفرانس عمران منطقه ای“ استفاده میکند و باالخره موافقت کردیم
ـکه بله این کار از نظر دیپلماتیک بسیار عادی و معمولی است.
ـکازانکین گفت که از صرف نهار با من بسیار لذت برده است چون رابطهای او چندان خوب نبودهاند :
”ایرانیها نمیخواهند با ما صحبت کنند و شما با داشتن گروههایی مانند انجمن ایران و آمریکا کارتان
بسیار ساده شده است “.گفتم از آنکه روسیه از این انجمنهای دوستانه در ایران ندارد تعجب میکنم چون
اـکثر کشورها از این گونه مؤسسات دارند.ـکازانکین گفت ایرانیها به این گونه انجمنها عالقه ندارند.
اظهار نظرات اضافی مختلف
در طول گفتگوهایمان ٬کازانکین موارد زیر را ارائه نمود:
الف :حدود  50خانواده روسی در محوطه سفارت روسیه و حدود  10خانواده خارج از محوطه
زندگی میکنند و تعداد کمی از همسران کار میکنند.
ب :کازانکین و همکارانش اغلب اوقات در استیک هاوس تهران غذا صرف میکنند .او خدمتکاران و
غیره را میشناسد و در جواب به سؤال من گفت که اغلب به اینجا میآید.
ج :او یک نسخه از کتاب  CPSUرا به من داد :مراحل تاریخ ) ٬(CPSUیکی از انتشارات آژانس
مطبوعاتی نوستی است که بر موفقیتهای حزب کمونیست از دیدگاه ـکنگره حزبی مروری دارد .از او
پرسیدم که آیا وی یک حزبی فعال است و یا یک عضو معمولی .وی گفت او یک عضو عادی است چون
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ـکارهای دیپلماتیک وقتی باقی نمیگذارد ٬و از من پرسید که آیا من در آمریکا عضو حزبی هستم .گفتم
مفهوم ”عضویت“ در آمریکا فرق میکند چون صورت اسامی رسمی اعضاء در آنجا وجود ندارد و در
موارد مختلف هم به عنوان یک دموکرات و هم به عنوان یک جمهوریخواه ثبت نام کردهام تا در انتخابات
ایالتی ایندیانا رأی بدهم .او پس از چند لحظه مکث پرسید چه کسی در انتخابات آینده آمریکا پیروز
خواهد شد .گفتم هنوز نمیتوان پیشبینی کرد ولی ـکارتر کاندید حزب دموکرات است و گفتم که به نظر
فرقی نمیکند که ـکارتر و یا همفری از حزب دموکرات پیروز شوند ولی مسلم است که انتخابات نزدیک
است.
سند شماره )(25

محرمانه
به :آقای هاوتون او .میلز

تاریخ 6 :ژوئن 76ـ 16خرداد 55
از :ریچارد ماـکس مک کارتی از طریق :گوردون وینکلر
موضوع :بازدید مطبوعات روسی
دبیر دوم سفارت روسیه ووابسته مطبوعاتی والدیمیرفنوپتوف به عنوان ”بازدید دوستانه“ به دفتر من
در سرویس خبری ایاالت متحده در ساعت  3بعد از ظهر  23ماه مه در حالی که همسرم الن نیز حضور
داشت آمدند .فنوپتوف که مردی سیاه مو و عینکی و اهل لنینگراد است با یک پزشک ازدواج کرده و
فرزندی ندارند .او آزادانه پیرامون بعضی از مسائل منطقه اظهارنظر کرد:
1ـ برای او مشکل است که از ایرانیها بخواهد که از مؤسسات خبری روسیه و دیگر مطبوعات منتشره
روسی استفاده کنند.
2ـ او مطبوعات روزانه محلی را از نظر گذرانده ترجمه میکند و در آنها ”تحریف“های بسیار مشاهده
میکند .او علت این موضوع را ناشی از این حقیقت میداند که مطبوعات ایرانی عمدتًا از نسخههای
سرویس تلکس خبری آمریکا استفاده میکنند.
3ـ همان طور که خانم گاندی گفته است” :ما پایگاهی در اقیانوس هند نداریم و برای سوختگیری از
سومالی استفاده میکنیم“.
4ـ او از رادیوهای مخفی که در ایران کار گذاشته سخن گفت.
5ـ روسها از قیام موجود در آنگوال حمایت میکنند چون ”نهضتی“ است با پایه وسیع.
6ـ نیروهای مخالف در ایران آنقدر وسیع و گسترده نیستند که بتوان بر آنها عنوان ”نهضت“ را گذاشت.
7ـ وقتی که از او پرسیدم که در صورتی که عناصر مخالف به صورت آنچه که آنها آن را ”نهضت“
مینامند درآید آیا شوروی از آن حمایت خواهد کرد؟ چند جواب نامفهوم ایراد کرده و جواب روشنی
نداد.

شوروی ”شرق تجاوزگر“  539

سند شماره )(26

خیلی محرمانه
صورت مذاـکره
شرکت کنندگان :دکتر گنادی کازانکین ٬دبیر دوم سفارت روسیه ـ جان دی .استمپل ٬دبیر اول
زمان و مکان 16 :ژوئن 1976ـ 26خرداد  55رستوران شبهای شیراز )در زرگنده(
موضوع :کشتار مذهبی اصفهان ٬روابط عراق و روسیه ٬بازدید سادات از ایران.
طبق معمول من در خارج از سفارت سوار ماشین کازانکین شدم .همراه او دو فرزندش بودند که صبح
در محوطه سفارت روسیه بازی میکردند که یکی از آنها بوریس  9ساله و دیگری ناتاشا  13ساله است.
آنها را به خانهشان در محوطه تابستانی سفارت روسیه در خیابان زرگنده بردیم و خودمان برای صرف
نهار به یکی از رستورانها در همان نزدیکیهارفتیم .گذشته از خوشوبشها ٬موضوعات زیرمورد عالقه ما
بود:
ـکشتار مذهبی در اصفهان
ـکازانکین میخواست نظر مرا درباره قتل آیتاهلل شمسآبادی )مراجعه شود به گزارش تهران شماره
الف ـ 1 ٬1ـ (1976و تشنجی که به دنبال دستگیری قاتلین به وجود آمده بداند .او سه یا چهار بار به این
موضوع پرداخت ٬در حالی که میدانست من هفت روز در اصفهان به سر برده ام ٬گفتم که مایه تعجب است
ـکه اصًال این موضوع چندان مورد توجه واقع نشده چون اـکثر اصفهانیها فکر میکنند که مسببین اصلی این
جنایت دستگیر شدهاند .در جواب به سؤال من که او چه چیزهایی را شنیده است ٬وی گفت که بسیاری از
چهرههای مذهبی مخالف دولت هستند .گفتم که چگونه است که داستان به طور کامل فاش نشده ٬ولی
بیشتر به آن نپرداختم .وی اضافه کرد که مبارزه شدیدی بین رهبران مذهبی و دولت در گرفته است که جه
بسا به طور مخفی است .گفتم که البته نارضایتیهایی ازتغییر تاریخ اسالمی به تاریخ پارسی وجوددارد ولی
از او خواستم که به جزئیات بیشتری بپردازد .وی گفت که عالیم ناراحتی در قم دیده شده و هر دو موافقت
ـکردیم که در صورتی که این عالمات در مشهد نیز دیده شود دارای اهمیت فوقالعاده خواهد بود) .مشهد٬
قم و اصفهان مرکز حمیت و سازمان مذهبی در ایرانهستند(.
روابط روسیه و عراق
ـکازانکین اصرار میکرد نظر ”سفارت ما را“ درباره روابط روسیه و عراق بداند .گفتم که زیاد عالقهای
به این موضوع نداریم فقط میخواهیم که شوروی در تجهیز بغداد میانهروتر باشد .گفتم که دفعه بعد با
تحلیل بهتری از این موضوع نزد او خواهم آمد.
بازدید سادات از ایران
بحث ما باالخره به بازدید رئیس جمهور مصر سادات از ایران کشیده شد .پس از صحبت و جواب
درباره اینکه آیا روسیه و یا آمریکا دوست واقعی مصراست ٬کازانکین گفت که سادات به ایران آمده است تا
ـکمک اقتصادی و نظامی از ایران دریافت نماید .جواب دادم تقاضای کمک اقتصادی منطقی است ولی
تقاضای کمک نظامی از طرف مصر از ایران فکر نمیکنم صورت پذیرد .چون شاه در حال بازسازی

اسناد النه جاسوسی آمریکا

 540

نیروهای خودش میباشد .کازانکین با خنده گفت”:خوب ٬آیا فکر نمیکنید که مصریها از طریق معاملهای
بین شما و ایران این کمک نظامی را دریافت دارند ؟“ گفتم که ـکنگره آمریکا هیچگاه از این طریق کمکی
نخواهد کرد و درباره مشکالت تحویل  6فروند هواپیمای سی ـ  130صحبت کرد .او فهمید و به عالمت
مثبت سری تکان داد.
درجواب این سؤال من که ایران در صورت کمک نظامی به مصر چه سودی خواهد برد ٬کازانکین گفت
حمایت سیاسی دولتهای عربی را کسب خواهد کرد .مصر از نفوذ خود در سیاست خلیج فارس ایران
استفاده خواهد کرد و عراق را وادار خواهد کرد که به طرفداری از این سیاست بپردازد .گفتم به نظر من ایده
خوبی است ولی در صورتی که به سود ایران نباشد ایرانیان به مصر کمکی نخواهند کرد .کازانکین گفت
آمریکا ”بدون شک به شاه خواهد گفت “ که به مصر کمک نماید .گفتم که ممکن است روسیه از آن طریق با
ـکشورهای اروپای شرقی کار کند ٬ولی در رابطه با نارضایتی ایرانیها از قیمتهای نفت و میزان فروش حتی
اـگر ما بخواهیم یک چنین کاری بکنیم عملی نیست.
موارد مختلف )بیوگرافیک و غیره(
ـکازانکین موافقت کرد که خانوادهاش را برایصرف نهار در هفتم ژوئیه به منزل من بیاورد ٬ولی صرف
نهار در رستوران ما در سفارت آمریکا را قبول نکرد و خواستار ”محل بیطرفی“ برای مالقات شد .وقتی
ـکه گفتم که میتوانم او را با ماشین از مقابل سفارت روسیه به محل صرف نهار ببرم امتناع ورزید و گفت که
”ایرانیها همیشه در تعقیب ما هستند “.دختر او انگلیسی را خیلی خوب صحبت میکند ولی خجالتی است.
او در داخل ماشین به زبان روسی به پدرش گفت که انگلیسی صحبت کردن او همراه با ”لهجهای کامًال
روسی است “.کازانکین در مورد اعمال تروریستها این بار برخالف دفعه قبل عالقهای نشان نداد )مراجعه
شود به یادداشت مکالماتی من در  12ماه مه( و تأیید کرد که در  27اوت به مدت چند هفته جهت گذراندن
تعطیالت به روسیه خواهد رفت .فشار خون او پایین آمده بود و میتوانست ودکای خود را همراه با آبجو
بنوشد .به هنگام بازگشت به سفارت کازانکین اظهار داشت که صحبت کردن با من برایش بسیار راحت
بوده است در حالی که اصًالنمیتوانست با مشاوراسکوتزکو )ـکه در خانهاش من با کازانکین آشنا شدم( به
این راحتی سخن بگوید که به نظر او اسکوتزکو ”خیلی جدی است “.گفتم” :اسکاتی به نظر من این طور
استمپل
نیست“ و به موضوع خاتمه دادیم.
سند شماره )(27

خیلی محرمانه
تاریخ 12 :ژوئیه 1976ـ 21تیر 1355
مکان :استیک هاوس تهران
صورت مذاـکره
شرکتکنندگان :دکتر گنادی کازانکین ٬دبیر دوم سفارت اتحاد جماهیر شوروی ـ جان دی .استمپل ٬دبیر
اول سفارت آمریکا
موضوع :عالقه شوروی در مورد دیدار احتمالی کیسینجر و سایر امور سیاسی
بر سر میز نهار امروز کازانکین به نحو غیر عادی لحن استقبال کننده داشت و بیشتر آمادگی داشت که
درباره مسائل مختلف بحث کند که در گذشته وضع چنین نبود.این امر ممکن بودبدان جهت باشد که برنامه
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این نهار ده روز به تأخیر افتاده بود و او چند نکته ویژه داشت که میخواست در میان بگذارد .ما درباره
مطالب زیر بحث کردیم:
دیدار احتمالی کیسینجر از ایران
ـکازانکین در مورد گزارش روزنامه رستاخیز در شماره اول ژوئیه مبنی بر اینکه کیسینجر وزیر امور
خارجه آمریکا قرار است به ایران بیاید بسیار کنجکاوی نشان میداد .من در پاسخ گفتم که ما هم این
شایعات را شنیدهایم ولی هنوز مطلب قطعی درباره این دیدار احتمالی در دست نداریم .کازانکین مدت
چنددقیقه مراسؤالپیچ کرد و پرسید که اـگر کیسینجر به ایران بیاید برای چه منظوری میآید؟ من در پاسخ
ـگفتم او اـگر به ایران بیایداین یک دیدار ساده برای نشان دادن حسن نیت خواهد بود زیرا ما مسائل عمدهای
در مناسبات ایران و آمریکا نداریم.
دیدار حافظ اسد رئیس جمهوری سوریه از ایران
ـکازانکین پرسید که آیا من اطالعی درباره دیدارقریبالوقوع اسد از ایران دارم؟ من در پاسخ گفتم که
حتی چیزی در این باره نشنیدهام .او با کمال اطمینان گفت اسد ظرف  5یا  6روز آینده به ایران خواهد آمد.
در پاسخ به پرسش من درمورد ”به چه منظوری؟“ ”ـکازانکین گفت اسد درپی دوستانی میگردد تادرلبنان
به کمک او بشتابند .من به کازانکین گفتم او باید پاسخ این پرسش را بداند زیرا اتحاد شوروی و سوریه
دوستان خوبی هستند و سالحهای شوروی در لبنان به کار برده میشود .او یک واـکنش دفاعی از خود
نشان داد و گفت اسد در مورد سیاستش در لبنان با اتحاد شوروی مشورت نکرده است .او افزود که
شورویها از جنگ سوریه علیه فلسطینیها چندان دل خوشی ندارند .او همچنین از مرگ ملوی سفیر
اظهار تأسف کرد.
معامله نفتی ایران با اـکسیدنتال
معامله نفتی پیشنهادی اـکسیدنتال با ایران مورد توجه کازانکین قرار گرفت .او از من خواست تا نظر
خود را در این باره بگویم )چنین چیزی معموًال به نشانه یک پرسش آمده شده است( .من گفتم سفارت
درباره این مطلب اعم از اینکه مثبت یا منفی باشد مطالب کمی شنیده است .چنان که او بدون شک درباره
معامله نفتی اـکسیدنتال و شوروی آـگاهی داشت .آرماند هامر به طور کلی به تنهایی کار میکند .من ندیده
بودم درباره این معامله مخالفت علنی شده باشد هرچند این امر در حیطه فعالیت من قرار نگرفته است .تا
آنجایی که من اطالع دارم این معامله رسمًا تصویب شده بود .کازانکین گفت که این نخستین بار است به
غیر ازایران بااتحاد شوروی حقوق اـکتشافی درمنطقه دریای خزر به دست میآورد ومیخواستم بدانم که
آیا این موضوع اهمیت دارد یا خیر؟ من گفتم این یک معامله صرف است و فاقد هر گونه اهمیت سیاسی
است.
ـکشته شدن یک راننده روسی
در پاسخ به سؤالی از سوی کازانکین درباره ”اوضاع در ایران“ من اظهار خشنودی کردم از اینکه این
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همه تروریست دستگیر شدهاند .کازانکین در پاسخ گفت که به عقیده او ”تهدید به اصطالح تروریستی“
همچنان ادامه خواهد داشت و با یک لحن حاـکی از اینکه به عقیده او این یک امر مسلم است به مرگ یک
راننده شوروی در نزدیکی قزوین در حدود  10روز یا دو هفته قبل اشاره کرد .جسد این راننده پیدا شده و
هیچ گونه نشانه مشهودی ازاینکه برای سرقت بار کامیون حامل کشمش کوشش شده است وجودنداشت.
حدس شورویها این است که آنها یا راهزنان یا تروریستها بودهاند.
متفرقه
هنگامی که ما صورت حساب رامیپرداختیم کازانکین از من پرسید که حکومت آمریکا چه مبلغ پول
برای پذیراییها به من میدهد .من در جواب گفتم که موارد فرق دارد ولی حدود  125دالر در هر سه ماه
میباشد .هر چند من همیشه بیشتر از این مبلغ خرج میکنم .کازانکین گفت او کمتر از این مبلغ دریافت
میدارد ٬ولی تقریبًا همیشه بیشتر پول را از جیب خود خرج میکند .او همچنین کنجکاو به نظر میرسید از
اینکه چرا من سه عدد مداد در جیب خودم دارم )من معتقدم به اینکه او همیشه تصور کرده است که یکی از
این مدادها نقش ”استراق سمع“ را ایفا میکند( .من  (1قلم خودکار  (2مداد مکانیکی دولت آمریکا که
ارزش یک شیء آنتیک دارد  (3قلم ماژیک صلیب شکل خود را به آن نشان دادم و توضیح دادم که چرا سه
مداد به کار میبرم .کازانکین ممکن بود تردستی مرا مورد تحسین قرار داده باشد .ولی هنوز به نحو قطعی
جی .دی .استمپل
متقاعد نشده بود و فکر میکرد که حمل سه مداد یک امر مضحکی است.
سند شماره )(28

خیلی محرمانه
صورت مذاـکره
شرکت کنندگان :دکتر گنادی کازانکین دبیر دوم سفارت شوروی ـ جان دی .استمپل ٬مأمور سیاسی
مکان و تاریخ :استیک هاوس تهران 18 ٬اـکتبر 1976ـ 26مهر 1355
موضوع :مسائل مختلف سیاسی
ـکازانکین که یک هفته قبل پس از مرخصی  50روزه در اتحاد شوروی بازگشته بود سرحال بود .او
بخشی ازتعطیالت خود را در یک تندرستیگاه گذرانده بود و این امر به او امکان داده بود که زخم معدهاش
ـکامًال معالجه شود و فشار خونش پایین بیاید .او این فرصت را با سفارش دادن ودکا ”برای نخستین بار از
ماه ژوئن“ جشن گرفت .در جریان گفتگو ما درباره مطالب زیر بحث کردیم:
دیوید راـکفلر
ـکازانکین درباره دیدار اخیر دیوید راـکفلر از تهران کنجکاوی ویژهای نشان داد .من توانستم فقط این
موضوع را به او بگویم که به عقیده من راـکفلر مدت کوتاهی در اینجا بود و حاال دیگر رفته است کازانکین
در جریان صرف نهار  3بار به این موضوع اشاره کرد )ظاهرًا این موضوع برای دستگاه اطالعاتی شوروی
از اولویت برخوردار است( .من درباره پذیرفتن ارتباط سنتی مارکسیستی بین سرمایه بزرگ و حکومت
بزرگ او را سرزنش کردم ٬و او در پاسخ با همان حالت انبساط خاطر کلمات معمولی پدر مآبانه خود را
درباره اینکه آمریکاییها هرگز از ارتباط ”بنیادی“ بین سرمایه بزرگ و حکومت آـگاهی ندارند تکرار کرد.
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من گفتم که راـکفلر فقط از این کشور عبور میکرده است .کازانکین دوباراز من پرسید که آیا راـکفلر شاه
را دیده است؟ من به او گفتم که درباره این دیدار بیش از این واقعیت که راـکفلر در اینجا بوده است و من
هنگامی که شب گذشته به خانه میرفتم دریک مکالمه تصادفی از این امراطالع یافتم ٬اطالعی دیگری در
این باره ندارم.
دیدار ژیسکاردستن
ـکازانکین همچنین درباره نتایج دیدار رئیس جمهوری فرانسه کنجکاوی نشان مـیداد .عـلیرغم
اظهارات من مبنی بر اینکه همه چیز در جراید منعکسشده است یک و  2یا  3مرتبه به این موضوع
بازگشت در مرتبه سوم توجه او معطوف به مسئله عمل آوردن سوخت هستهای بود) .او درباره اصطالح
دقیق آـگاهی نداشت و هنگامی که من ”غنی کردن مجدد مواد زائد هستهای“ را به کار بردم او با این
اصطالح آشنایی پیدا کرد (.من تصور میکنم فرانسویان از بحث اساسی با ایران درباره این مسئله اجتناب
ـکرده و موافقت کردهاند که فقط  2راـکتور هستهای به ایران بفروشند .من یادآوری کردم که براساس یک
اظهار نظر رسمی فرانسه در روزنامه هرالد تریبیون چند روز بعد گمان میکنم که فرانسویان درباره کنترل
مواد زائد هستهای به موضع ما در این باره نزدیک تر شدهاند.
مناسبات ایران و شوروی
از آنجایی که کازانکین مدتی خارج از ایران بود او همچنان از من میپرسید که در اینجا چه وقایعی رخ
داده است؟ من از این فرصت استفاده کرده به تیرگی مناسبات شوروی و ایران و از جمله مقاله روزنامه
تهران جورنال درباره فروش اسلحه شوروی به عراق اشاره کردم و خواستار واـکنش او شدم .کازانکین
روابط شوروی و ایران را ”نه خوب و نه بد“ توصیف کرد .او اظهار داشت که مناسبات اقتصادی همچنان
ادامه دارد و همچنین گفت در نتیجه دیدار وزیر بازرگانی شوروی یک موافقتنامه جدید اقتصادی  5ساله
ـکه تقریبًا  2برابر سطح کنونی داد و ستد ایران و شوروی است منعقد خواهد شد) .یادداشت :این مطلب در
روزنامه بامدادی روز بعد منعکس شده بود( .کازانکین درباره ترکیب این داد و ستد اظهار بیاطالعی کرد
ولی در ضمن گفت که این موافقتنامه شاید صرفًا توصیه ترتیبات موجود باشد.
در نتیجه پرسشهای من کازانکین پذیرفت که روسها در مورد معامالت مربوط به اسلحه ایران با ایاالت
متحده نظرانتقادی دارند و از من پرسید که چرا به عقیده من ایران نیاز به سالحهای پیشرفته و پیچیده دارد.
من در پاسخ گفتم که ایرانیان معتقدند که این سالحها را برای دفاع از خودشان در برابر عراق که سالحهای
پیچیده از شوروی دریافت میکنند الزم دارند .کازانکین در برابر این پرسش پاسخی نداشت و به مهارت
به موضوع دیگری پرداخت) .قبًال او از این عقیده دفاع کرده بود که عراق چندان توانایی حمله به ایران را
ندارد ولی این بار او این موضوع را بهطور ساده کنار گذاشت(.
سیاست داخلی ایران
ضمن یک بحث کلی درباره امور سیاسی ایران کازانکین گفت که سفارت شوروی به موضوع انتخابات
شوراهای محلی توجهی نکرده است زیرا به عقیده سفارت شوروی این انتخابات فاقد اهمیت هستند .او
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این نظر را ابراز داشت که هویدا همچنان نخستوزیر باقی خواهد ماند و خاطرنشان ساخت که فریدون
مهدوی به احتمال زیاد دبیرکل حزب رستاخیز خواهد شد .من استدالل کردم که مهدوی یک کاندیدای
جدیدی است ٬ولی گفتم من نام چند نفر دیگر را شنیدهام .او پذیرفت که نامهای مجیدی و باقری را به
عنوان کاندیداهای احتمالی شنیده است ٬ولی داوطلب ذـکر نامهای دیگر نشد .کازانکین گفت به عقیده
سفارت شوروی در اوایل ماه نوامبر تغیراتی در کابینه رخ نخواهد داد و اظهار نظر کرد که اـگر قرار باشد
ـکس دیگری به جای هویدا منصوب شودانصاری به احتمال به این پست گماشته خواهد شد .من بااواظهار
موافقت کردم که احتمال نمیرود کس دیگری جای هویدا را بگیرد ٬ولی گفتم که به عقیده من نه انصاری و
نه آموزگار به جانشینی هویدا در صورتی که هویدا کنار رود منصوب نخواهند شد .زیرا چنین کاری به
منزله جانبداری از یک جناح حزب در مقابل جناح دیگر خواهد بود .کازانکین اهمیت جناحها را مورد
تمسخر قرارداد و گفت این جناحها درباره انتصابات آینده و یا سیاست به طور کلی هیچ گونه اثری
نخواهند داشت.
یادداشت :کازانکین مسئله پناهندگی سیاسی احتمالی زاسیموف ٬خلبان هواپیمای پستی شوروی را
در آمریکا که از  24سپتامبر در دست ایرانیان است به هیچ وجه در میان نگذاشت .او حتی ذـکری هم از این
جی .دی .استمپل
مسئله نکرد در صورتی که من انتظار داشتم که او الاقل به مسئله اشاره کند.
سند شماره )(29

سری
در دسترس بیگانگان قرار داده نشود

تاریخ 15 :نوامبر 1976ـ 24آبان 1355
ریاست عملیات نیروی دریایی
سری ـ قابل رؤیت فقط برای دریاساالرها
موضوع :نامه خبری دریاساالرها
1ـ اخیرًا از تصمیم خود مبنی بر ایجاد نامه خبری دریاساالری که از طریق آن میتوانم اخبار را
برسانم با شما مشورت کردم .این یادداشت در ادامه همان مشاورههاست.
2ـ در  29اـکتبر  1976سرهنگ ویکتوربلنکو خلبان میگ  25روسی که به آمریکاپناهنده شده بود٬از
ـکشتی استقالل آمریکا بازدیدی به عمل آورد .این بازدید تأثیر بسیار بر سرهنگ بلنکو داشت و همراهی
افسر نیروی هوایی آمریکا از وی نشانگر اهمیت اقامت وی در آمریکا میباشد.
3ـ فکر کردم که شاید شما عالقه داشته باشید اظهار نظرات سرهنگ بلنکو را پیرامون عملیات و
زندگی در دریا بدانید بنابراین نکات مهم اظهارات وی را برایتان ارسال میدارم.
4ـ چون هر دو نکته گویای این حقیقت هستند که بلنکو از ناو آمریکایی بازدید کرده است لذا این
اطالعات با عنوان حساس طبقهبندی شدهاند .به همین جهت من نیز تصمیم گرفتم این اطالعات را با
عنوان قابل رؤیت فقط برای دریاساالرها برایتان بفرستم .لیکن در صورتی که شما نیز مایل باشید به نظر
من اشکالی ندارد که بعضی از مطالب را به صورتی طبقهبندی شده و شفاهی به بعضی از زیردستان خود
جی .ال .هالووی سوم
انتقال بدهید.
دریاساالر نیروی دریایی آمریکا
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نکاتی مهم از اظهارات سرهنگ بلنکو
ـ بلنکورویهم رفته از تماشای سرعت و هماهنگی فعالیتها در از سرگیری و آغاز عملیات لذت میبرد
وی اظهار داشت” :آنچه که من هم اـکنون شاهد آن بودهام بسیار عالی است و گویا من از یک سیاره دیگر
بازدید میکنم .این مهمترین اجرای حرفهای است که تاـکنون دیدهام .هرکس به کار خودش وارد است و
بدون اینکه یک مقام باالتر به او دستوری بدهد کار خودش را انجام میدهد .من تعجب میکنم که این همه
آدم در چند نقطه مربوط به پرواز فعالیت میکنند بدون اینکه فریاد بزنند و یا با یکدیگر بحث کنند .شرط
میبندم که روسها حاضرند همه چیر را بدهند و آنچه را که من دیدهام آنها نیز ببینند“.
پس از صرف شام ٬بلنکو را به مرکز عملیات بردند و به او نشان دادند که چگونه میتوان یک هواپیما را
دنبال کرد .او عملیات پروازهای شبانه را از کابین کاپیتان مشاهده کرد .در تمام طول مشاهدات وی از
میزان کارایی ٬انضباط و مهارت کافی در اداره سیستمهای ناوی و هوایی در شگفت بود .او چند بار اعالم
ـکرد که تا به حال چنین مهارت و کارایی را ندیده است.
ـ بلنکو وقتی فهمید که تمام تعمیرات و بازدیدهای هواپیما در روی عرشه ناو هواپیمابر انجام میشود
اظهار تعجب کرد” :منظورتان این است که شما هیچ هواپیمایی را برای تعمیر به کارخانه نمیفرستید؟ قابل
قبول نیست ـ کامًال باورنکردنی است .من با جهانی کامًال متفاوت مواجه شدهام اـگر من بتوانم شما را به
ـکشورم ببرم و نشان بدهم طرز کارمان را و اینکه چگونه سازمان داده شدهایم واینکه چگونه با افراد رفتار
میکنیم شماحرفهای مرا باور نخواهید کرد ٬همان طور که من آنچه را که میبینم باور نمیکنم .ولی میدانم
ـکه آنچه را که میبینم یک اجرای نمایشی نیست .میبینم که  4500نفر در هماهنگی کامل به کار مشغول
هستند٬حرفهایهایی که شغل خود را به خوبی واردهستند و همه کارشان را با اعتماد کامل انجام میدهند“.
ـ غذا یکی از موضوعات جالب توجه او در ناو بودن در سالن مخصوص افسران ٬بلنکو نگران مقدار
غذایی بود که میتوانست بخورد .وقتی که به او گفتند که محدودیتی وجود ندارد ٬او بشقاب خود را پر از
غذا کرد .وقتی که عالمت  75دالر را روی دیوار دید به او توضیح داده شد که صورتحساب ماهانه غذایی
افسران  75دالراست” .یک سرهنگ چقدر درآمد دارد؟“ حدود  1200دالر و شما میگویید که یک افسر
از این مبلغ هنگفت فقط  75دالر برای غذامیپردازد؟“ دیگر موارد موجود در سالن نیز اصوًال برای بلنکو
قابل درک نبود .عالوه بر لذتی که از کیفیت ومقدار غذا برد از اینکه میشنید که سالن هیچ گاه تعطیل نبوده
و افسران حتی به هنگام عملیات نیز میتوانند برای صرف غذا بهاینجا بیایند تعجب کرد .او با شتاب
موضوع را پیگیری میکرد.
در آخرین صبح اقامتش ٬پناهنده عملیات سوخترسانی را مشاهده کرد ٬یکی از هواپیماها را که به
محوطه پرواز آورده میشد ٬نگاه کرد واز قسمت لباسشویی ٬PX ٬بخش دریاـگرفتگی ٬محوطه استراحت و
سالن دریانوردان نیز بازدید کرد .پس از مشاهده سالن دریانوردان گفت که انواع غذا در اینجا بیشتر و
متنوعتر از انواع غذا در سالن افسران است.
وقتی که از او پرسیده شد که در طول بازدید چه چیزی بیشتر بر او تأثیر گذاشته بود ٬بلنکو گفت:
”تخصص ٬آـگاهی از کار ٬حالت اجرای کار و سرسپردگی افراد دیگر “ .بلنکو دائمًا میگفت که وی هرگز
مهارت و کارایی موجود مشابه در ناو استقالل را در جای دیگر ندیده است.
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سند شماره )(30

سری
تاریخ 3 :فوریه 1977ـ 14بهمن 55
یادداشت جهت :کاردار
مأمور سیاسی از) SRF :سیا ـ م(
موضوع :والدیمیر میخائیلویچ وینوگرادوف ٬سفیر جدید شوروی در ایران
به پیوست یک خالصه از شرح زندگی والدیمیر میخائیلویچ وینوگرادوف همراه بـا نسـخه ای از
بیوگرافی ضبط شده وینوگرادوف که در سال  1967تهیه شده ارسال میشود(1).
سری ـ غیر قابل دسترسی برای بیگانگان
والدیمیر میخائیلویچ وینوگرادوف
معاون وزارت امورخارجه اتحاد جماهیر شوروی
وینوگرادوف که یک اقتصاددان و کارمند با تجربه بازرگانی است ٬در آوریل  1967پس از بیش از 4
سال خدمت به عنوان سفیر شوروی در ژاپن به معاونت وزارت امورخارجه شوروی منصوب شده است .تا
انتصاب قبلی ٬او هرگز در وزارت امورخارجه سمتی نداشته هرچند مسئولیتهای بازرگانی او مسـتلزم
سفرهای مکرر به خارجه بوده است .وینوگرادوف که یک مرد نسبتًا جوانی است ظاهرًا در عملکرد
اخیرش در توکیو دستگاه رهبری شوروی را تحت تأثیر قرارداده است.
وینوگرادوف در تاریخ اوت  1921در شهر وینیتساواقع درجمهوری اوکراین به دنیا آمده است .اندکی
پس از اتمام تحصیالت در آـکادمی بازرگانی خارجی اتحاد شوروی در سال  1948وارد بـازرگانی
خارجی شد .از سال  1948تا  1952وینوگرادوف به عنوان رئیس بخش پژوهش تجارت اقتصادی
وزارت بازرگانی خارجی و سپس به عنوان کفیل نماینده بازرگانی در سفارت شوروی در لندن خدمت
میکرد .سپس او به ترتیب در سمتهایی از قبیل کفیل ریاستاداره صادرات و رئیس اداره بازرگانی با
ـکشورهای غربی در وزارت بازرگانی خارجی از سال  1952تا  1956انجام وظیفه کرده است .او تا
سپتامبر سال  1962در این سمت باقی بود و آن گاه به ریاست سیاسی شوروی در توکیو منصوب شد.
وینوگرادوف در کشورهای غربی به کرات سفر کرده است .در سال  1954از کشورهای آرژانتین و
اوروگوئه و دانمارک دیدن کرد و پس از اینکه مناسبات شوروی و یوگسالوی از سرگرفته شد ٬ریاست
نخستین هیئت نمایندگی شوروی در یوگسالوی را به عهده گرفت .سفرهای دیگر از سال  1954تا 1956
شامل مأموریتهای بازرگانی به مکزیک ٬اطریش ٬فرانسه بود .ویـنوگرادوف بـه عـنوان اقـتصاددان و
شخصیت شماره دو در هیئت بازرگانی شوروی در سال  1956قرارداشت .این گروه مرکب از کارشناسان
صالحیتدار عالی منطقهای بود .در سال  1959او همراه ان .اس .خروشچف )زمامدار شوروی قبل از
برژنف ـ م( به ایاالت متحده رفت ٬و برای مأموریتهای رسمی به نروژ و ایتالیا سفرکرد .وینوگرادوف در
سال  1961به همراهی خروشچف به وین رفت و در همان سال در رأس یک هیئت نمایندگی به ایتالیا سفر
ـکرد.جدیدترین سفر او در مارس و آوریل  1967بود ٬هنگامی که او همراه کوزنتسوف معاون وزارت امور
خارجه شوروی به یک سفر موقتی مأموریتی به واشنگتن و سازمان ملل متحد در نیویورک رفت.
انتصاب وینوگرادوف به عنوان سفیر شوروی در ژاپن ظاهرًا به معنای تمایل شوروی بـه تسـریع
 -1به خاطر تشابه شرح زندگی با بیوگرافی ضمیمه شده از چاپ خالصه شرح زندگی صرف نظر شد .ـ م
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بازرگانی در این کشور و در عین حال خنثی کردن دشواریهای بالقوه در این منطقه با بازار مشترک و اروپا
بوده است .روش خوشایند و توانایی ماهرانه او در مذاـکرات ٬درست در نقطه مقابل برداشت استهزاآمیز
سلف او بود که ژاپنیها را مطلقًا از خود دورکرده بود .تماسهای وینوگرادوف با رهبران حکـومتی و
بازرگانی راه را برای یک موافقتنامه ساله که در فوریه  1963بین اتحاد جماهیر شوروی و ژاپن امضا شد٬
هموار نموده بود .علیرغم تأثیرات مساعدی که در نتیجه فعالیتهای علنی وینوگرادوف ایجاد شده بود
فعالیتهای پشت پرده او با گروههای دست چپی ژاپن باعث شد که بعضی از ناظران غربی معتقد شوند که
وینوگرادوف یک مأمور اطالعاتی است .به هر صورت دوران خدمت او در ژاپن مملو از کارایی فزاینده و
فعالیتهای ارتباطی مکرر از سوی کادرهای سفارت بود.
وینوگرادوف که یک مرد درشت اندام ٬با نگاههای نافذ میباشد دارای موی قهوهای رنگ و چشمان
آبی و رنگ خوشایند پوست صورت است .وینوگرادوف به عنوان شخصی خوش مشرب توصیف شده
است و شهرت دارد که در مذاـکرات همه جوانب را رعایت میکند ٬ولی در عین حال مذاـکرات را به طول و
تفصیل میکشاند .او انگلیسی را به روانی صحبت میکند و دانش محدودی درباره زبان ژاپنی دارد و از
قرار معلوم اندکی اسپانیولی بلد است .همسر او یلنا آناتولیونا که در سال  1919به دنیا آمده است زبان
 14ژوئیه 1967
ژاپنی را روان تکلم میکند .این زوج یک دختر دارند به نام یلناوالدیمیرونا.
سند شماره )(31

خیلی محرمانه

صورت مذاـکره
زمان و مکان :چهارشنبه  14دسامبر 1977ـ 23آذر  ٬56استیک هاوس تهران
شرکت کنندگان :گنادی کازانکین ٬دبیر اول سفارت روسیه ـ جان .دی.استمپل ٬دبیر اول سفارت آمریکا٬
تهران
موضوع :خاورمیانه ٬شاخ آفریقا ٬سفر پرزیدنت ـکارتر و اعضای ـکنگره ٬گسترش مخالفتها٬
توطئهها و موضوعات مختلف.
پس از مراجعت از وطن در ماه سپتامبر این دومین باری است که کازانکین را مالقات میکنم .در رابطه
با وقایع اخیر )پرواز غیرمشروع روسیه بر فراز اتیوپی و منفی جلوه دادن مواضع خاورمیانهای آمریکا
توسط پراودا و غیره( از او سؤاالتی کرده و عدم نارضایتی خود را از سیاست کنونی روسیه بدون اینکه
مستقیمًا توهینی کرده باشم ابراز داشتم .گفتگوها در رابطه با موضوعات در زیر خالصه شده است:
خاورمیانه
بدون مقدمه از او پرسیدم که آیا روسیه میداند که بر سر صلح در خاورمیانه دارد چه میآورد .در
جوابم گفت ظاهرًا آمریکاییها اجالس قاهره را خوب به پیش بردهاند .جواب من این بود که تشکیل آن به
درخواست دو طرف بود نه فقط به خواست آمریکا و درباره بدگونه جلوه دادن بیانات آقای ونس توسط
پراودا حمله کردم )مسکو  .(17870با بیمیلی گفت” :من چیزی در این مقال نمیدانم“ و من صحبت در
این موضوع را با ”بهتر است بدانی ٬جون دولت شما در این باره اصًال کمک کننده نیست .بهتراست از بد
جلوه دادن مواضع ما دست بردارید “ .خاتمه دادم.
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سفر ـکارتر به ایران
ـکازانکین میخواست بداند که پرزیدنت درباره چه چیزی میخواهد با شاه گفتگو نماید .گفتم که سفر
بسیار کوتاه است و تنها رؤسا میدانند که درباره چه چیزی بحث خواهند کرد .کازانکین گفت که بازدید
شاهاز واشنگتن خیلی بد برگزار شد که مربوط به تظاهرات میشد و من گفتم که برعکس فرصت بسیار
خوبی برای دو رهبر بود تا با هم نشسته و به تبادل نظر عقاید شخصی که در واشنگتن ایجاد شده بود
بپردازند .کازانکین گفت” :پس همه چیز رو به راه است؟“ گفتم” :ظاهرًا که این طور است“.
ـگسترش مخالفت
ـکازانکین زحمت بسیار کشید و درباره تظاهرات و سخنرانیهای اخیر و غیره به صحبت پرداخت .به
آرامی به او گفتم که حتمًا همانطور که گفته شده او نیز به من خواهد گفت که این تظاهرات به وسیله
قدرتهای بیگانه تشکیل شده است.
با صدایی حاـکی از پارسایی و رنجش خاطر ٬او از هرگونه ارتباط با تظاهرات و تظاهرکنندگان امتناع
ورزیده گفت که اینها ممکن است نشانگر ”اراده مردم“ و یا شاید ”طرح شده به وسیله شما“ باشد .من
خندیدم و با سرپیچی از روند بحث عبارت ”شما بهتر میدانید“ را تحویل دادم .ظاهرًا فعالیتهای اخیر
محوطه دانشگاه روسها را شگفتزده کرده بود و چون کازانکین درباره جزئیات تظاهرات حتی از طریق
مطبوعات نیز چیزی نمیدانست ٬من نیز سعی در مطلع ساختن او ننمودم.
سفر اعضای ـکنگره
عالوه بر سفر ـکارتر و فعالیتهای مخالفین ٬ظاهرًا کازانکین عالقه دارد درباره ”ـگزارشهایی“ که درباره
سفر نمایندگان ـکنگره به ایران شده چیزهایی بداند .او گفت که قرار بود یک سفر قبل از کریسمس صورت
بگیرد .گفتم” :نه این طور نیست “.ولی با حالتی حاـکی از عدم اطمینان گفتم که ممکن است ”چند“ نفر بعد
از کریسمس بیایند .وقتی که در این باره از شخصی به نام زابلوکی نام برد گفتم بعد از سفر پرزیدنت قرار
است دو یا سه سفر ترتیب داده شود ولی درباره جزئیات دقیق آن چیزی نمیدانم) .اظهارنظر :کازانکین
دیگر درباره اختالفات بین قوه مجریه ومقننه سؤال نکرد ٬ولی مسلم است که به عنوان شاخصهای اختالف
بین کاخ سفید و ـکنگره آنها مایل به دانستن چیزهای زیادیدرباره سفر اعضای ـکنگره هستند(.
توطئههای نظامی
ـکازانکین از شایعهای مبنی بر یک توطئه نظامی به منظور سرنگونی رژیم و متعاقب آن دستگیری
26ـ25افسرارتش که شنیده بودسؤال کرد .گفتم که در این باره چیزی نمیدانم ولی او به طورمداوم سؤال
میکرد که آیا میدانم چه افسر یا افسرانی در رابطه با جاسوسی دستگیر شدهاند؟ گفتم که در این زمینه
شایعاتی شنیدهام ولی هنوز نتوانستهام درباره آنها تحقیق کنم.
اظهارنظر :در  15دسامبر یک روزنامه فارسی گزارش کرد که سرهنگ مقربی به جرم جاسوسی ”برای
یک قدرت خارجی“ محاـکمه شد ٬ولی نه در دنباله و نه بعدًا درباره این حقیقت که وی جاسوس روسها بود
چیزی نوشته نشد.

شوروی ”شرق تجاوزگر“  549

پروازهای غیرقانونی روسیه بر فراز اتیوپی
تقریبًا درپایان نهار گفتم که از یک چیز دیگر بسیار ناراحت شدهام و آن این است که نمیدانم روسیه بر
سر صلح در شاخ آفریقا چه میخواهد بیاورد .وی گفت که روسیه اصرار دارد که اتیوپیائیها در برابر
تهاجمات سومالیائیها ایستادگی نمایند .گفتم که این هفته ظاهرًا هفته خوبی برای روسها نیست چون اول
درباره بیانات وزیر امورخارجه دروغپردازی کردهاند و حاال هم به طور غیرقانونی بر فراز کشورها پرواز
میکنند تا ابتکارات صلح منطقه از طریق سازمان وحدت آفریقا را به انحراف بکشانند .گفتم نمیدانم این
ـکارها بردتانت آمریکا و شوروی در درازمدت چه اثری خواهدداشت .باخاطرنشان ساختن این موضوع
ـکه اینها فقط نظرات شخصی من و بسیاری از افراد دولت من است ٬گفتم که درباره این پروازها چیز زیادی
نمیدانم ولی بهتر است که او در این باره اطالعاتی به دست آورد ٬و به همکارانش نیز اطالع دهد که
آمریکاییها واحتماًال کشورهای دیگر خیلی خوشحال نیستند واحتماًال بد نخواهد بود اـگر ”روسیه تجاوز
به حریم هوایی یک کشور دیگر را به منظور پیشبرد اهداف توسعهطلبانه خود کنار بگذارد “.کازانکین که
از این جواب من در رابطه با پرچم سرخش خوشش نیامده بود بابیاعتنایی گفت” :خوب ٬این نظر توست
ولی نظر من کامًال فرق میکند “.ما بحث را با اظهار نظر من مبنی بر اینکه بهتر است که روسیه نیز حرکات
خود را با احتیاط بیشتر انجام داده و از به همزدن روند ابتکار صلح سازمان وحدت آفریقا خودداری کند
به پایان بردیم .با کمال تعجب کازانکین در این باره نظری اظهار نکرد.
موضوعات مختلف
در طول صرف نهار ٬کازانکین از اینکه با اعضای بیشتری از سفارت آمریکا آشنا نـیست اظـهار
ناراحتی کرد .من گفتم که کارمندان مـا در چـند شـیفت کـار مـیکنند و او فـورًا دربـاره والدیـمیر
اسکوترکوورابرت لزارد سؤال کرد .گفتم که آنها اینجا را ترک کردهاند و جایگزین آنها از راه خواهند
رسید .به هنگام صرف نهار قبلی کازانکین مرا به حمام سونای کمیسیون تجاری سفارت روسیه دعوت
ـکرده بود .من طفره رفته بودم ولی با تکرار این دعوت گفتم که تا پایان دیدار پرزیدنت از اینجا امکانپذیر
نیست .ضمنًا نمیدانم هدف از این دعوت به سونا چیست .او با حالت تدافعی گفت” :اـگر مـیترسی
میتوانی یکی از افرادت را نیز با خودت بیاوری “.در جواب گفتم که آیا برای آمدن به رستوران ما در
سفارت آمریکا اجازه گرفته است و اـگر بخواهد میتواند یکی از ” مأمورین امنیتی خود را همراه بیاورد“ .
ـکازانکین خندید و گفت” :تنها میآیم “.من هم گفتم سال بعد وقتی که او به رستوران ما آمد و غذا خوردیم
من هم به حمام سونای آنها خواهم رفت .او زیر لب گفت که ترتیب این برنامه داده خواهدشد).اظهارنظر:
ـکازانکین اصوًال آماده این تندروی از طرف من نبود و حتی برخالف معمول نتوانست در برابر عملهای من
عکسالعملی فوری نشان دهد .درپایان نهار٬شدیدًا عرق میریخت )ممکن است زخم معدهاش عود کرده
باشد( و فراموش کرد که وعدهای برای نهار دیگر بگذارد که قبًال همیشه قرار را میگذاشت .کًال با یک نیمه
لبخند و حالتی حاـکی از رنجش و یا خشم توأم با ادب علیه دولت روسیه برخورد میکردم بدون اینکه به
شخص کازانکین توهینی کرده باشم .ولی رفتارم حاـکی از این بود که وی یک مقام سیاسی بسیار ضعیفی
است ٬چون راجع به موضوعاتی که من درباره آنها بحث میکردم ٬چیزی نمیدانست.

ـکتاب چهل وهشتم
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ـکتابچه بیوگرافی
سری

آژانس مرکزی اطالعات
آوریل 1977
اطالعات حفاظتی امنیتی ملی

غیرقابل رؤیت برای بیگانگان
ایاالت متحده آمریکا
اتحاد جماهیر شوروی ٬ضمیمه شماره 4
استفاده غیرمجاز باعث محکومیت جنائی خواهد بود
مقدمه:
برنامه کتابچه بیوگرافی ٬که توسط اداره مرکزی مراجعات دنبال میشود ٬هدفش این است که در مورد
هر کشوری از زندگینامه و بیوگرافی اشخاص مهم کتابچهای تهیه کند که به طور مستمر تجدید نظر گردد.
اهمیت زندگی جاری اشخاص تنها دلیل برای آوردن ایشان در کتابچه است .بسته به اهمیت منافع آمریکا
در آن کشور مورد نظر ٬تعداد اشخاص نام برده شده متفاوت است .مثًال در مورد شوروی و چین حدود
 200شخصیت را نام بردهایم که بیشترین رقم میباشد.
چنانچه امکانات پرسنلی داشته باشیم هر  3سال یکبار کلیه کتابچه را تعویض خواهیم کرد .ضمنًا
ضمیمههایی هم هرچند وقت یکبار اضافه خواهند شد که بسته به شرایط خاص یـا تـغییر و تـبدیل
شخصیتها میباشد ٬به هنگام تجدید نظر کلی بسته به وضع شخصیتها در کشور مورد بحث بـعضی
شخصیتها حذف ٬بعضیها تجدید نظر ٬و بعضی کًال اضافه میگردند .اشخاصی که از این گزارشات استفاده
میکنند بسته به فکر خودشان میتوانند گزارشات قدیمی را نگهداری کنند یا از بین ببرند معذالک اداره
مرکزی مراجعات پروندههای کلیه اشخاص را نگهداری میکند.
این ضمیمه از  21شخصیت برجسته شوروی گزارشی داده است که به صورت ترتیب الفبایی منظم
شدهاند .در انتهای این نشریه یک فهرست اعالم نیزوجود دارد .استفاده کنندگان چنانچه اطالعات بیشتر
یا بهتری دارند یا اشخاصی برای الحاق در این گزارش به نظرشان میرسد گزارش کنند تا اقدام شود.
فهرست مطالب:
ویکتور گریگوریویچ افاناسیف .سردبیر پراودا
آندره میخایلویچ الکساندرف ـ اـگنتف .سرمنشی برژنف و آجودان حزب کمونیست شوروی )(CPSU
والدیمیر سرجیویچ آلخیموف .رئیس هیئت مدیره بانک دولتی.
آلکسی کنستانتینویچ آنتونوف .وزیر کارخانجات و صنایع برقی
ادوارد آساتورویچ آیکازیان .رئیس کمیته دولتی برای علوم و تکنولوژی ٬مدیریت روابط خارجی٬
قسمت آمریکا.
ایوان ایوانویچ بودیول .منشی اول کمیته مرکزی حزب کمونیست مولداویا.
ـکنستانتین اوستینویچ چرننکو منشی کمیته مرکزی حزب کمونیست شوروی ) (CPSUرئیس اداره کل
ـکمیته مرکزی ) (CPSUحزب کمونیست شوروی.
نیکوالی تیموفیویچ گالشکوف .رئیس کمیته دولتی قیمتها.
الکساندر اـکیمویچ ایشکوف .وزیر صنایع شیالت
لئونید ویتالیویچ کافتورویچ .رئیس دانشکده مدیریت اقتصاد ملی.
قسمت آزمایشگاه ریاضی ـ اقتصادی و تحقیق عملی.

)(CIA
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میخائیل استپانویچ کاپیتسا .رئیس اداره خاور دور ٬وزارت امور خارجه
ـگریگوری آرکادیویچ کاراوایف .وزیر ساختمان
ـگریگوری مارکویچ کورنینکو .معاون وزارت خارجه
آلکسی نیکالیویچ مانژلو .معاون وزارت بازرگانی خارجی
ایگور دیمتریویچ مانژلو .معاون اول کمیته دولتی نیروی اتمی
ویکتور نیکالیویچ پولیاـکوف .وزیر صنایع متحرکه.
یاـکوف پترویچ ریابوف .منشی کمیته مرکزی حزب کمونیست شوروی(CPSU).
ادوارد آموروسیویچ شواردنادزه .منشی اول کمیته مرکزی حزب کمونیست گرجستان
ـکیریل استپانویچ سیمونوف .رئیس اداره ارتباطات و ترابری ٬کمیته مرکزی )(CPSU
نیکالی ایوانویچ اسمیرنوف .معاون اول فرمانده نیروی دریائی.
سمن کوزمیچ تسویگون .معاون اول رئیس کمیته دولتی امنیتی.
خیلی محرمانه

اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی
ویکتور گریگوریویچ افاناسیف
سردبیر پراودا
نامبرده از سال  1976سردبیر پراودا بوده است .پراودا ارگان رسمی حزب کمونیست شوروی است .او
پس از اینکه میخائیل زیمیانین به سمت عضو کمیته مرکزی معاونت که باالترین مقام اجرائی حزب
ـکمونیست است ارتقاء یافت ٬به این سمت رسید .افاناسیف سابقًا سمت سردبیری جریده تئوری حزب
ـکمونیست را به نام کمونیست از سال  1974داشته است .شغلی که بعد از 6سال کار زیر نظر زیمیانین با
سمت معاون سردبیر به دست آورد .در سال  1976افاناسیف به عنوان یک عضو رأیدهنده حـزب
ـکمونیست شوروی ٬کمیته مرکزی ٬درآمد .پس از زیمیانین به سمت رئـیس هـیئت مـدیره اتـحادیه
روزنامهنگاران شوروی درآمد.
پاداش اعتدال و میانهروی
اـگرچه از نظر شغلی افاناسیف هیچ ارتباطی با هیچ یک از هیئتهای رهبری شوروی ندارد ٬ولی وی
احتماًال در بین ایشان چندین بدگو و افترازن دارد .وی در سالهای اخیر استوار و پابرجا بوده و عقایدش با
توافقهای رسمی دولتی هماهنگ بوده است .این هماهنگی یا به علت عقاید شخصی وی و یا به علت
پیبردن به حقایق سیاسی میباشد .یک نمونه از روش متعادل وی ٬استفاده ازتکنولوژی دراقتصاد کشور
میباشد .از جمله ٬وی شدیدًا از نظریه استفاده از کامپیوتر در مدیریت حمایت میکند و معتقد است که
تکنسینهایی که این کامپیوترها را اداره میکنند باید از نزدیک زیر نظر حزب کار کنند .وی هـمچنین
نویسنده کتاب درسی اصول علم فلسفه که یک کتاب مارکسیستی است میباشد .از دیگر نوشتههای وی
رساالتی است تحت عناوین:اداره علمی جامعه ٬مشکالت کمال در فلسفه و بیولوژی ٬کمونیسم علمی .او
از سال 1972یک عضومکاتبهای آـکادمی علمی شوروی ویک عضوهیئت تحریریه ارگان همان آـکادمی
به نام سؤاالت فلسفه بوده است.
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سوابق حرفهای و زندگی
وی در  18نوامبر  1922در روستای آـکتانیش درجمهوری خودمختار تاتار متولد شد .او از  1940تا
 1953در خدمت ارتش شوروی بود و در سال  1950از مؤسسه آموزش و پرورش کودکان به نام چیتا
فارغالتحصیل شد .بعد از فراغت از خدمت در ارتش ٬معلم مؤسسه آموزش کودکان به نام چلیا بینسک
ـگردید.در سال  1960به مقام معاونت مؤسسه رسید و از سال  1960تا 1968وی به عنوان رئیس قسمت
ـکمونیزم علمی آـکادمی علوم اجتماعی حزب کمونیست شوروی مشغول کار بود .در سال  1968او معاون
سردبیر پراودا برای سؤاالت تئوری گردید؛ مقامی که ظاهرًا فقط برای او به وجود آمده بود و سپس به مقام
معاون اول سردبیر ارتقاء یافت.
مسافرتها
وی در سال  1970و  1975به ایتالیا و در  1971و  1976به فرانسه سفر کرده است .در  1975جهت
شرکت در سمینار بین آمریکا و شوروی که درباره برنامهریزی بود به آمریکا آمد.
مشخصات فردی
بنابر گفته بوریس استرلینکوف ٬ناقد پراودا در امور آمریکا ٬افاناسیف سر زبانها است .طرز لباس
پوشیدن ٬رفتار با زنان ٬سلیقه در غذا ٬رفتار کلی وـ ...سایر مشخصات وی نقل مجالس است .بوریس در
 1آوریل 1977
عین حال اضافه کرد که وی سردبیر بسیار قابلی است.
خیلی محرمانه
آندره میخایلویچ الکساندرف آـگنتوف
آجودان دبیر کل حزب کمونیست شوروی )برژنف( میباشد و رئیس مشاورین برژنف در امـور
سیاست خارجی است .ضمنًا یکی از پنج آجودان شناخته شده برژنف است .وی همچنین به عنوان یکی از
برجستهترین سخنرانی نویسهای برژنف است و در اـکثر سفرهای خارج همراه وی است .از سال 1971به
بعد الکساندرف در کلیه سفرهای برژنف به آمریکا ٬به انضمام کنفرانس سال ٬1973وی را همراهی کرده
است .الکساندرف تقریبًا  15سال از نزدیک با برژنف کار کرده است و یک ناظر ٬این رابطه را جمع بین
ضدین میداند .برژنف از فطرت آرام و متواضعی برخوردار است و الکساندرف خیلی مؤدب و مدل یک
دیپلمات قرن  19است.
در شبحی که از تقسیم کار بین آجودانهای برژنف به دست آمده است ٬الکساندرف ظاهرًا به مسائل و
امور آمریکا و مسائل بزرگتر بین شرق و غرب ٬به انضمام محدودیت سالحها میپردازد .وی به عنوان
رئیس مشاورین برژنف در امور سیاست خارجی ٬همچنان کلیه اطالعات واصله از سازمانهای مختلف
شوروی را هماهنگ مینماید .این سازمانها که به نحوی کارشان به سیاست خارجی مربوط میشود
عبارتند از :وزارت امور خارجه ٬K.G.B ٬مؤسسه مطالعات خارجی و بعضی از سازمانهای مرکزی حزب
ـکمونیست شوروی .نظر به اینکه وی در زمینههای وسیعی قدرت واختیاردارد ٬به ناچاراصطکاـکهایی بین
وی و سایر مقامات وزارت خارجه به وجود آمده است .از جمله یکی از مقامات باالی سابق وزارت
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خارجه لهستان گفته است که وی برای خود دشمنان زیادی درست کرده است .ولی در عین حال موقعیت
وی نزد برژنف همچنان مستحکم و استوار است .مضافًا اینکه در ماه مارس  1976وی توسط برژنف به
مقام )عضو بدون حق رأی( کمیته مرکزی حزب کمونیست شوروی ارتقاء یافت.
سوابق زندگی و حرفهای
وی در  16آوریل سال  1918در آلتای کرای سیبری متولد شد و زبان آلمانی و اسکاندیناوی را در
دانشگاه ایالتی لنینگراد آموخت .سپس در سال  1942به وزارت خارجـه مـلحق شـد .وی خـدمت
دیپلماتیک را در استکهلم آموخت .استاد وی الکساندرا کلونتای یکی از همکاران سابق لنین و اولین زن
دیپلمات در شوروی بود .او از سال 1950تا سال  1958یعنی زمانی که وی به عنوان یک مشاور و
متخصص در کنفرانسهای مختلف بینالمللی شرکت میکرد ٬مأمور به سازمان شماره  3اروپا )اتریش و
آلمان( در وزارت خارجه شد .به عنوان مثال در سال  1960در کنفرانس بینتیجه بین شوروی و آمریکا در
پاریس شرکت کرد و سپس به همراه نخستوزیر وقت شوروی ـ خروشچف ـ به آمریکا جهت شرکت در
 15اجالسیه عمومی سازمان ملل سفر کرد.
ملحق شدن به باند برژنف
الکساندرف مانند ـکنستانتین چرننکو ٬که یکی از یاران قدیمی برژنف میباشد ٬هنگامی که در سال
 1960برژنف به عنوان صدر هیئت رئیسه شوروی انتخاب شد ٬وی یکسال بعد از انتخاب برژنف به عنوان
معاون هیئت رئیسه درآمد .در سال  1963وقتی که برژنف به عنوان معاون دبیر کل حزب انتخاب شد٬
الکساندرف را به عنوان آجودان شخصی خود انتخاب کرد .در سال  1966پس از بیست و سومین اجالس
حزب کمونیست شوروی ٬نام الکساندرف به عنوان یک عضو ـکنگره به مردم شناسانده شد .در اجالس
بعدی حزب در سال  1971الکساندرف به عضویت کمیسیون مرکزی بازرسی حزب درآمد.
مشخصات فردی
الکساندرف ظاهرًا شبیه به یک دانشمند ریاضت کشیده است ولی در باطن یک مصاحب ورزیده و
خوش برخورد میباشد .او به زبانهای آلمانی ٬فرانسه و انگلیسی و سه زبان اسکاندیناوی بدون عیب و
نقص صحبت میکند و از باله لذت میبرد.
وی متأهل است .همسرش آنا واسیلیونا یک کارمند وزارت خارجه است که متولد  1920میباشد.
آنها  2دختر دارند که به ترتیب در سالهای  1945و  1953متولد شدهاند .دختر جوانتر ویکتوریا نام دارد
ـکه در مؤسسه بینالمللی حرکات کارگران تحقیق میکند.وی سمت راهنمای جوانان شوروی که از آمریکا
در سال  1973بازدید کردند را بر عهده داشت .در سال مشغول نوشتن یک تز در مورد اتحادیههای
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تجاری آمریکا بوده است.
والدیمیر سرجیویچ آلخیموف
رئیس هیئت مدیره بانک دولتی است و یک شخصیت مهم در وزارت بازرگانی خارجی برای بیش از
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ده سال میباشد.وی در سال  1976به این سمت منصوب شد .این انتصاب برای بعضی از مقامات شوروی
و بعضی مقامات تجاری بینالمللی تعجبآور بود .زیرا آنها انتظار داشتند که وی به جای وزیر تجارت
خارجی ـ نیکالی پاتولیچف ـ یا معاون اول وزارت تجارت خارجی ـ میخائیل کوزمین ـ انتصاب شود.
وی عالوه برنظارت براداره ارز خارجی و بانک تجارت خارجی به عنوان معاون وزارت تجارت خارجی
از سال  1967مسئول جنبههای بینالمللی تجارت خارجی بوده است.
وی همچنین نقش مهمی در سال  1974و  1975در اعطای اعتبار به ژاپن و کشورهای اروپای غربی
داشته است.
طرفدار روابط آمریکا ـ شوروی
آلخیموف رئیس انجمن اقتصادی و بازرگانی آمریکا ـ شوروی و عضو کمیسیون مشترک بازرگانی
آمریکا ـ شوروی بوده است .وی یک فرد معتدل است و همیشه هوادار روابط گسترده بازرگانی با آمریکا
بوده است .او به یک مقام بازرگانی آمریکایی گفته است که مهمترین مسئله در سال  1975اعتباراتی است
ـکه به شوروی داده میشود و چند ماه بعد گفته است که شوروی با جلوگیری از مهاجرت مردم چیزی
عایدش نمیشود و این قانون باید برداشته شود.
وی هم در مسکو و هم در آمریکا با مقامات رسمی آمریکا طرف بوده است .او در ماههای مه و ژوئن
 1973به آمریکا آمد تا مقدمات سفر دبیرکل حزب کمونیست شوروی ـ برژنف ـ را فراهم سازد .در همان
زمان در مذاـکراتی شرکت کرد که منجر به امضای عهدنامههای مالیاتی بین دو کشور شد و نتیجتًا بانک
صادرات وواردات آمریکا  180میلیون دالر اعتبار به شوروی داد .او دوبار در سالهای  1974و  1975از
واشنگتن به عنوان رئیس انجمن تجارت و اقتصاد شوروی ـ آمریکا از واشنگتن بازدید کرده است ٬در
سپتامبر و اـکتبر  1975او در یک تیم مذاـکراتی شوروی شرکت داشت که با مقامات آمریکایی در مسکو
مقاالت کرد و منجر به یک معاهده  5ساله بازرگانی شد .مجددًا در ژوئن سال  1976در لندن در مذاـکرات
بیمه کاالهای دریایی با مقامات آمریکایی مالقات کرد .در نوامبر سال  1976با وزیردارایی وقت آمریکا٬
ویلیام سیمون ٬قبل از شروع مذاـکرات انجمن اقتصادی و بازرگانی در مسکو مالقات کرد.
سوابق حرفهای و زندگی
آلخیموف در  25اـکتبر سال  1919در سمولنسک ابالست در جمهوری روسیه متولد شد .او در سال
 1938از مدرسه فنی اقتصادی و مالی سمولنسک فارغالتحصیل شد و سپس به مؤسسه اقتصادی و مالی
لنینگراد رفت و تا شروع جنگ جهانی دوم آنجا بود .در طول جنگ به عنوان افسر توپخانه در جبهههای
مختلف جنگید و در سال  1965قهرمان شوروی شناخته شد.
پس ازجنگ خواست که سمتی در بازرگانی خارجی داشته باشد .نتیجتًا در آـکادمی بازرگانی خارجی
ثبتنام کرد و در سال  1950فارغالتحصیل شد .سپس به مدت  7سال به عنوان مؤسسه علمی برای
تحقیقات بازاریابی وزارت بازرگانی خارجی مشغول کار بود .در سال  1956به عنوان یک طرفدار تغییر
سیستم قیمتگذاری شوروی ٬یک مقاله به چاپ رساند که باعث شد اذهان عمومی متوجه این مسئله
شود .در همان زمان بود که وی تز دکترایش را درباره سیستم بانکی در انگلستان نوشت .در طول سال
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 1956وی همچنین به عنوان یک عضو هیئت تحریریه روزنامه روسی به نام ”اقتصاد جهان و روابط
بینالملل“ بود.
آلخیموف در بازرگانی خارجی شوروی دخالتی نداشت تا اینکه در دسامبر  1957به عنوان سفیر
تجاری شوروی به واشنگتن فرستاده شد .پس از مراجعتش از آمریکا به عنوان رئیس مـدیریت ارز
خارجی وزارتخانه منصوب شد )سال  .(1960در سال  1963او به انجمن بانک تجارت خارجی ملحق
شد.
آلخیموف که در حیطه کارش بسیار مسافرت میکند ٬در جلسات مختلف تجارت خارجی سازمان
ملل شرکت کرده است .او نوشتههای زیادی در ارتباط با تجارت جهانی دارد و اخیرًا در یک مقالهاش
تکیه زیادی بر روشهای جدید تجارت خارجی و روابط اقتصادی نموده است.
مشخصات فردی
آلخیموف بسیار باهوش است و حافظه خوبی دارد .ضمنًا خوش برخورد و خوشمزه هم میباشد .در
ضیافتهای ناهار و شام خیلی کم مشروب میخورد و کلیه مذاـکرات را دقیقًا دنبال مـیکند .مـقامات
آمریکایی معتقدند که وی از آنچه که به آن معتقد است شدیدًا طرفداری و حمایت میکند.
وی متأهل است .همسرش ـ آنتونیا ـ و خودش انگلیسی را به راحتی صحبت میکنند .آنها دو دختر و
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یک نوه دارند.
خیلی محرمانه
آلکسی کنستانتینویچ آنتونوف
وزیر صنایع و تجهیزات برقی .از سال  1965وی به عنوان وزیر صنایع و تجهیزات برقی بر این قسمت
از صنایع شوروی که مرتبًا در حال توسعه و گسترش نیز میباشد ٬بوده است.یک مدیر قابل احترام باتجربه
در رشته مهندسی است .کلیه امور مختلف وزارتخانه را زیر نظر دارد .مخصوصًا در قسمتهای تولید و
انتقال نیروی برق .مقاالت وی در رابطه با مدیریت وزارتخانه در مطبوعات شوروی به چاپ رسیدهاند.
وی به عنوان شخص مسئول در امور موفقیتآمیز و همچنین نارساییهای وزارتخانه شناخته میشود .وی
از سال  1940عضو حزب کمونیست شوروی بوده است و از سال  1971یک عضو با حق رأی در کمیته
مرکزی حزب کمونیست شوروی بوده است.
وزارت صنایع برق دراقتصاد شوروی نقش مؤثری دارد.پیشرفت این وزارتخانه در زمینههای توسعه
و تولید و به مقدار زیاد وسایل و تجهیزات برقی نقش مؤثری در پیشرفت صنایع مخصوصًا در مناطق
سیبری و آسیای مرکزی دارد .تحت ریاستهای آنتونوف پیشرفت روشهای سنتی در صنایع برقی ادامه
دارد .همچنان که تحقیقات در زمینههای جدید و مدرن نیز رو به جلو میرود .ارزیابی واقعبینانه آنتونوف
از رقابت واستعداد وتوانایی صنایع برق شوروی باعث شده است که وی باشرکتهای غربی تماس نزدیکی
داشته باشد تا بتواند احتیاجات وزارتخانهاش را تأمین کند.
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سوابق حرفهای و زندگی
وی در  8ژوئن  1912در گرودنو در بلوروسیامتولد شد.فرزندیک معلم بود .دراوایل دهه 1930وی
به عنوان یک مکانیک مشغول کار بود .در سال  1935از مؤسسه فنی لنینگراد فارغالتحصیل شد .از سال
 1937تا  1957به ترتیب مشاغل زیر را در کارخانجات صنایع هواپیمایی عهدهدار بود :مهندس ٬رئیس
آزمایشگاه ٬معاون رئیس طراحان ٬رئیس کارگاه تولید و یک سرمهندس .هنگامی که نخستوزیر سابق٬
نیکیتا خروشچف در سال  1957اـکثر وزارتخانهها را تعطیل اعالم کرد تا شوراهای محلی اقتصاد ملی
تشکیل یابند ٬آنتونوف به عنوان سرپرست شورای مشهور لنینگراد منصوب شد .او در آنجا با عناوین زیر
خدمت کرد :سرمهندس )سال  59ـ  ٬(1957معاون رئیس ) 61ـ  (1959و رئیس ) 65ـ  .(1961او
همچنین در سالهای  61تا  1964یک عضو دایره حزب کمونیست لنینگراد ابالست و از سال  1961تا
 1971یک عضو بدون حق رأی کمیته مرکزی حزب کمونیست بود .پس از مرگ خروشچف ٬جانشینان
وی در سال  1965دوباره نظام وزارتخانهها را روی کار آوردند و آنتونوف به شغل فعلیش گمارده شد .در
سال  1974آنتونوف به عنوان رئیس انجمن بینالمللی سازمانها برای تحقیقات علمی و اقتصادی در
صنایع برق انتخاب شد.
مسافرتها
از زمانی که وی در سال  1965وزیر شد ٬رئیس هـیئتهای نـمایندگی شـوروی بـه بـلغارستان٬
چکسلواـکی ٬آلمان شرقی ٬مجارستان ٬لهستان و رومانی بوده است .خارج از بلوک شرق او از هندوستان
)سال  69و  (1964فرانسه ) ٬(1967ژاپن ) ٬(1975بازدید کرده است .وی فقط یک مرتبه به آمریکا
مسافرت کرده است )(1970؛ زمانی که در صدر یک هیئت روسی ازتأسیسات برقی دیدن به عمل آورد.
مشخصات فردی
مشخصههای فردی وی نقش مهمی در موفقیتهای شغلی وی داشته است .مطمئن ٬پرانرژی ٬پرقدرت
با ظاهری سالم و سرحال است .یکی از مقامات سفارت آمریکا ذـکر کرده است که وی در صحبت کردن
آتشی و مختصراست .وی متأهل است و به نظر نمیرسد که انگلیسی صحبت کند .ازجوایزی که وی برده
است ٬جایزه درجه سوم استالین است .در سال  1950به مناسبت ساختن لوازم جـدید و اتـوماتیک
اندازهـگیری ٬دیگر از مدالهای وی در سال  1957مدال افتخار ٬در سال  1976مدال لنین و مدال انقالب
اـکتبر است .وی از سال  1962به عنوان معاون شورای عالی شوروی بوده است.
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خیلی محرمانه
ادوارد آساتورویچ آیکازیان
رئیس قسمت آمریکا در اداره روابط خارجه ٬از کمیته دولتی برای علوم و تکنولوژی .وی در سال
 1972به این قسمت ملحق شد .در سالهای  73ـ  1972به عنوان معاون رئیس بود و اـکنون به عنوان رئیس
قسمت آمریکا میباشد .وی به عنوان رابط هیئتهای علمی و بازرگانی آمریکایی که به شوروی میروند
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میباشد .او یک مذاـکرهـکننده بسیار ماهری است و مسئول کلیه مدیریتها و تحوالت روزانه بین آمریکا و
شوروی که قرارداد همکاری در سال  1972در این زمینه بستهاند میباشد.وظایف وی طیف وسیعی دارد٬
از مسائل پیشپا افتاده مثل رزرو هتل برای هیئتهای آمریکایی گرفته تا مذاـکره در مورد خرید وسائل و
تجهیزات پیچیده آمریکایی.
غالبًا وی به عنوان میانجی و متعادل کننده خوبی در از بین بردن موانع و قوانین دستوپاـگیراداری در
تبادل هیئتهای روسی و آمریکایی مورد استفاده قرار میگیرد .بسیار مشتاق است که روابط اداری و شغلی
خوبی با همتاهای آمریکاییش داشته باشد ومصمم است که کاغذبازی وموانع اداری را از جانب روسها از
بین ببرد و همیشه موقعی که آمریکاییها درخواست بازدید از تأسیسات تحقیقاتی روسها را کردهاند ٬سریعًا
و بیدرنگ پاسخ داده است.
روابط سطح باال
در طول خدمتش در قسمت آمریکا به عنوان رئیس ٬وی روابط نزدیک نفوذی و شغلی و شخصی
خوبی با معاون رئیس کمیته دولتی برای علوم وتکنولوژی برقرار کرده است .این شخص ژرمن گیویشیانی
نام دارد که داماد نخستوزیر شوروی ـ آلکسی کاسیگین ـ است .گیویشیانی نقش مهمی در ایـجاد
موافقتهایی بین شوروی و آمریکا در امور بازرگانی و فنی داشته است .بنابر اظهارات مقامات آمریکایی
آیکازیان مرتب از جانب مربیش به قدرت واقتدار بیشتری دست مییابد ومعموًال قبل از مذاـکرات رسمی
خالصه نامههایی برای گیویشیانی تهیه میکند.
آیکازیان همیشه از جزئیات و ریزهـکاریهای مذاـکرات مذاـکرات فنی بااطالع است .وی همیشه با
زرنگی خاص ازطرح سؤاالتی که موقعیت چانهزنانه شوروی را به خطراندازدخودداری میکند و معموًال
بدون موافقت مقامات باالتر ٬از طرح زمینههای خاص همکاری جدیدخودداری میکند .وی به خوبی از
خطمشی و تولیدات کمیته دولتی مطلع است و به سرعت خاطرنشان میسازد که کمیته نقش مؤثری در
انتخاب پروژههای همکاری و تبادل موافقتنامهها دارد .او خاطرنشان میسازد که همکاری ٬زیر چنین
چتری بدون تأیید کمیته دولتی برای علوم و تکنولوژی امکانپذیر نیست.
سوابق حرفهای و زندگی
آیکازیان در  7اـکتبر  1928در شهر لنیناـکان در ارمنستان متولد شد .از ابتدای زندگی شغلیش چیز
ـکمی میدانیم .وی یک مهندس شیمی تجربی است و مقاالت متعددی درباره الکتروشیمی از دانشگاه
ایالتی مسکو ) 59ـ  (1954و مؤسسه شیمی آلی درایروان ) 65ـ  (1960نوشته است .اوکاندیدای مدرک
علوم شیمی است .در ژانویه  1967وی به عنوان مشاور هیئت نمایندگی بازرگانی شوروی در لندن ٬وارد
خدمت دیپلماتیک خود شد .معذالک خدمت وی در انگلستان در سپتامبر  1971پایان یافت .زمانی که
وی به همراه گروه زیادی از مقامات رسمی شوروی به عنوان جاسوس از انگلستان اخراج شد ٬وی پس از
مراجعت به پایتخت شوروی به کمیته دولتی برای علوم و تکنولوژی ملحق شـد .وی در مـالقاتهای
ـکمیسیونهای همکاری بین شوروی و آمریکا در زمینههای علوم وتکنولوژی از سال  1973شرکت داشته
است .در همان سال بود که وی به همراه والدیمیر تراپزنیکوف معاون اول کمیته دولتی برای علوم و
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تکنولوژی جهت شرکت در اولین جلسه کمیسیون همکاری به آمریکا سفر کرد .از آن تاریخ به بعد وی سه
بار به آمریکا سفر کرده است که آخرین بارش در آوریل  1975بود؛ زمانی که در جلسه انجمن اقتصادی و
بازرگانی آمریکا ـ شوروی در نیویورک شرکت نمود.
مشخصات فردی
وی متأهل است و نام همسرش آدمینا کاروپتوونا میباشد .مقامات آمریکایی تشخیص دادهاند که وی
چشمش به دنبال خانمهاست .انگلیسی را به راحتی صحبت میکند .اـگرچه در بحثهای ثقیل سیاسی وی
 1آوریل 1977
وانمود میکند که زبان را خوب نمیداند.
ایوان ایوانویچ بودیول
دبیر اول کمیته مرکزی حزب کمونیست مولداویا.
ایوان بودیول که متخصص در رشته کشاورزی است از ماه مه سال  1961دبیر اول حزب کمونیست
مولداویا بوده است .از نظر حرفهای او و لئونید برژنف ٬دبیر کل حزب کمونیست شوروی ٬در سالهای
 1950زمانی که برژنف دبیر اول حزب کمونیست مولداویا بود و بودیول ریاست یکی از کمیتههای حزبی
محل را عهدهدار بود ٬بین آنها همکاری و آشنایی نزدیک پیش آمد .امروزه بودیول به عنوان یکی از
سرسختترین حامیان دبیر کل شناخته شده است و این اعتبار در سال 1971زمانی که وی برژنف را به
عنوان ”رهبر حزب کمونیست و دولت“ توصیف نمود ٬فزونی گرفت )در حالی که نیکوالی پادگورنی
ریاست هیئت دولت را عهدهدار بود(.
مبتکر در رشته کشاورزی
مولداویا اصوًال دارای مدرک اقتصادی کشاورزی است و بودیول علیرغم محافظهـکاریهایی که در
مناطق دیگر به خرج داده است ٬یکی از مبتکرترین رهبران شوروی در امور کشاورزی به حساب میآید.
در سال  1969وی پیشنهاد کرد که به جای بوروکراسی کشاورزی کنترل شده از مرکز ٬یک شورای
منتخب محلی زراعی تولیدی درمولداویا ایجاد شود که این شورا از همان زمان درمولداویا مشغول به کار
است .در سالهای  1970به منظور باال بردن میزان هماهنگی در بین شرکتهای مختلف کشاورزی وی به
سازماندهی مجتمعهای کشاورزی ـ صنعتی شوراهای تولیدی جمعی و زراعتکاریهای دولتی دست زد.
در سال  1973مقامات کنجکاو مناطق دیگر به بازدید از مولداویا پرداختند تا به بررسی و مـطالعه
شوراهای جمعی زراعی این جمهوری و دیگر ابتکارات کشاورزی بپردازند .بودیول نیز شاد از اینکه
ابتکارات وی توجه ملی را جلب کردهاند آنها را همراهی میکرد .در ژوئن  1976ابتکارات این جمهوری
بسیار شایان توجه واقع گردید و کمیته مرکزی حزب کمونیست شوروی به سازمانهای دولتی و حزبی
دستورداد که هرچه سریعتر به ایجاد مجتمعهای کشاورزی ـ صنعتی و مؤسسات میان زراعی همت ورزند
در این دستور ازجمهوری بودیول به عنوان اولین منطقه از مناطق چندگانهای که در آنها اینگونه تجارب به
آزمایش گذاشته شده است نام برده شده است.
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محافظهـکار از نظر ایدئولوژیک
در مقایسه با تندرویهایش در زمینه کشاورزی ٬نظریات بودیول پیرامون موارد دیگر خالی از ابتکار و
ابداع است .او ـکومسومول )سازمان جوانان کمونیست ـ م( را متهم به کمکاری در زمینه آموزشهای سیاسی
جوانان کرد و از آن خواست تا وطنپرستی روسی را با تالش بیشتر در آنها به وجود بیاورد .بودیول
نویسندگان لیبرال را نیز شدیدًا مورد انتقاد قرار میداد ٬به طوری که در سال  1966وی اظهار داشت که
خلق آنچه که مایلند بپردازند ٬ولی سازمانهای حزبی
درست است که هنرمندان ادبی شوروی حق دارند به ِ
و دولتی هم باید حق داشته باشند که به آنچه که مجاز میدانند اجازه چاپ بدهند.
مسئله بساراب
عالوه بر مسائل دیگر ٬این رئیس حزب مولداویا خود را ملزم به دفاع از هستی جمهوری خودمیبیند.
مولداویا که درقرن نوزدهم متصل و متعلق به شوروی شده ٬در سالهای  40ـ  1919یکی ازایاالت رومانی
به حساب میآمد و زمانی که قراردادعدم تهاجم بین آلمان و شوروی ) 41ـ  (1939منعقدگردید ٬شوروی
این بخش را به عنوان یک منطقه مورد معامله از نازیها تصاحب نمود .امروزه رهبران رومـانی عـدم
مشروعیت این عمل نازیها را در این معامله متذکر میشوند ٬ولی بودیول همیشه به شرح روابط بین
مولداویا و خلق شوروی و دولت شوروی پرداخته است.
ناظران خارجی غالبًا از تکرار این نکات به وسیله او درباره این موضوع حساس به تغییر میزان تشنج
در روابط شوروی و رومانی پی میبرند.
سوابق حرفهای و زندگی
ایوان ایونویچ بودیول در  3ژانویه  1918در اوکراین متولد شد .پدرش اهل مولداویا و مادرش اهل
روسیه بود .او از یک مدرسه کشاورزی فارغالتحصیل گردید و بـعدها در یک کـارخـانه مـاشین و
تراـکتورسازی به عنوان آـگرونومیست )خاـکشناسی کشاورزی ـ م( مشغول به کار گردید .پس از ورود به
ارتش شوروی در سال  ٬1938از یکی از آـکادمیهای دامپزشکی نظامی فارغالتحصیل شد و به عنوان
سرپرست خدمات دامپزشکی چند واحد بزرگ ارتشی مشغول به کار گردید .بودیول زمانی که در این
آـکادمی به سر میبرد به حزب کمونیست شوروی پیوست .پس از خاتمه خدمت نظام در سال ٬1946
بودیول معاون مدیر کشاورزی در شورای وزیران مولداویا شد .بعدها به عنوان نماینده جمهوری مولداویا
در شورای امور جمعی زراعی شوروی )ـکه اـکنون منحل شده است( که سازمانی است که فعالیتهای همه
آژانسهای دولتی را که در رابطه با زندگی و زراعتهای جمعی کار میکنند هماهنگ میکند ٬شرکت جست.
بودیول کار تمام وقت حزبی خود را از سال  1951آغاز کرد .از ابتدا به عنوان دبـیرـاول تـعدادی از
ـکمیتههای حزبی مولداویا فعالیت کرد .در سال  1958او از مدرسه حزبی عالی مسکو در رشته علوم
فلسفی ٬یک درجه تحصیلی کسب کرد و از عضویت در کمیسیون حسابرسی حزب مولداویا به عضو
رأیدهنده در کمیته مرکزی ارتقاء یافت .سال بعد پس از آنکه مدت کوتاهی در یکی از دپارتمانهای
نامعلوم کمیته مرکزی حزب کمونیست شوروی تدریس نمود ٬بودیول به عنوان دبیر دوم و عضو هیئت
مدیره کمیته مرکزی حزبی مولداویا برگزیده شد و در سال  1961یکی از اعضای دارای حق رأی در کمیته
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مرکزی حزب کمونیست شوروی گردید و از سال  1958وی معاونت ریاست دیوان عالی شـوروی
ـکمونیستی را عهدهدار بوده است.
سفرها و سوابق شخصی
بودیول متأهل است .همسرش کالودیا پترونا در دسامبر  1925متولد شده است .خانم بودیول بنابه
یکی از گزارشها بسیار زیباست و خیلی جوانتر از همسرش به نظر میرسد و به زبان انگلیسی نیز نسبتًا
مسلط است .خانواده بودیول دارای دو فرزند دختر هستند .مقاماتی که به جمهوری بودیول مسافرت
ـکردهاند ٬این دبیر اول را مدیری بسیار هراسانگیز و رعبآور توصیف میکنند و معتقدند که شباهت
زیادی به یک ”ـگروهبان مشقی امریکایی“ دارد .او بسیار سختکوش است و عالقه دارد نتایج مثبت
مشاهده نماید .بودیول به زبان روسی و رومانی صحبت میکند ولی هیچکس ندیده است که او انگلیسی
صحبت کند .بودیول در اروپا مسافرتهای زیادی نموده است ٬او از کانادا ٬مراـکش ٬شیلی و برمه نـیز
بازدیدهایی به عمل آورده است .او چند جایزه نیز دریافت کرده که عبارتند :از دو ستاره سرخ ٬نشان
اول آوریل 1977
افتخار و مدال لنین.
ـکنستانتین یوستینویچ چرننکو
دبیر کمیته مرکزی حزب کمونیست شوروی ٬رئیس دپارتمان عمومی کمیته مرکزی حزب کمونیست
شوروی.
ـکنستانتین چرننکو که یکی از نزدیکان دبیر کل لئونیدبرژنف است ٬از ماه مارس  1976سمت دبیری
ـکمیته مرکزی حزب کمونیست شوروی را عهدهدار بوده است .وی در ژوئیه  1965ریاست دپارتمان
عمومی کمیته مرکزی را نیز به عهده داشته است .مسئولیتهای چرننکو در سلسله مراتب ریاست حزبی در
تعریف نمیگنجد ولی انتخاب وی در این هیئت احتماًال اهمیت و اختیارات دپارتمان عـمومی را کـه
شاخص اصلی در ترکیب فرماندهی حزب کمونیست شوروی است افزایش داده است.
تسریع در اخذ تصمیمات در زمینه سیاستها
چرننکو به عنوان ریاست دپارتمان عمومی بر همه ارتباطات و مکاتباتی که از طریق هیئت سیاسی
حزب کمونیست شوروی و دیگر سازمانهای مهم حزبی انجام میشود نظارت دارد .یکی از مهمترین
مسئولیتهای او هماهنگ کردن یادداشتها ٬تهیه سخنرانیها و دیگر اسناد مهم از طریق مکانیزم تصمیمگیری
حزبی است که البته در نظامی که تصمیمات اصوًال به مقامات باال ارجاع میشود کاری آسان نیست.
دپارتمان چرننکو چند عمل حساس دیگر نیز انجام میدهد که عبارتند :از ارسال شکوائیههای شهروندان
به مقامات باالی حزبی ٬صدور و حفظ کارت عضویت حزبی ٬و نگهداری و حراست از مواد آرشیوی
حزب کمونیست شوروی.
مورخ حزبی
در سالهای اخیر چرننکو نقش مهمی در انتشار اـکثر مجموعه اسناد رسمی حزب کمونیست شوروی
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ایفا کرده است .او مهمترین عضو هیئت سردبیران نشریه راهنمای کارگران حزبی )یک نشریه مرجعی مهم
است که اسناد مهم دولتی و حزبی فهرستوار در آن آورده میشود( از  1966تا  1969بود تا اینکه
مسئولیتهای او به معاون اولش ـ کالودی بوگولیوبو ـ محول گردید .یکی از دالیلی که برای این تغییر
مسئولیت وی میآورند ٬ظاهرًا این است که در سال  1970چرننکو به پترفدوسیف رئیس وقت انستیتوی
مارکسیسم ـ لنینیسم پیوست تا با وی در نشر قطعنامهها ٬تصمیماتـکنگرهها و کنفرانسها و صـورت
جلسههای کمیته مرکزی حزب کمونیست شوروی که یک نشریه غولآسای چند جلدی و مجموعهای از
اسناد منتشره حزبی از سال  1898میباشد بپردازد .در سال  1974چرننکو را ”مسئول انتشار“ یک جلد
از سخنرانیهای برژنف دانستند که معموًال به وسیله یاران شخصی برژنف این کار انجام میشد و در ژوئیه
 1975وی با برژنف به هلسینکی رفت تا ظاهرًا به ضبط جلسه نهایی کنفرانس امنیت و همکاری در اروپا
بپردازد.
سوابق حرفهای و زندگی
ـکنستانتین یوستینویچ چرننکو در  24سپتامبر  1911در محلی که امروزه به نام کراسـنویارسک
شناخته میشود متولد گشت .در سن  18سالگی به ـکومسومول )سازمان جوانان کمونیست( پیوست و
مدتی نگذشت که ریاست بخش را در ردههای پایین سازمانی عهدهدار شد .چرننکو در سال  1931به
حزب کمونیست شوروی پیوست .بنابه آنچه در یک بیوگرافی روسی آمده است ٬او منشی سازمان حزبی
با تجارب نظامی مرزی در سالهای  1930بود و بعدها به عنوان رئیس بخش یکی از ردههای پایین کمیته
حزبی برگزیده شد .در سال  1943چرننکو به مسکو رفت تا در مدرسه عالی سازماندهی حزبی کمیته
مرکزی حزب کمونیست شوروی شرکت جوید .پس از فارغالتحصیلی در سال  1954به عنوان دبیر کمیته
حزبی پنزااوبالست انتخاب گردید .در آن زمان فدورکوالـکف عضویت دفتر سیاسی و سرپرستی دپارتمان
ـکشاورزی اوبالست را عهدهدار بود.
روابط او با برژنف
در سال  1948او رئیس دپارتمان تبلیغات و تظاهرات کمیته مرکزی حزب مولداویا شد و تا سال
 1956همان سمت راحفظ نمود و احتماًالروابط او با برژنف نیزاز همین زمان آغازگردید.چون برژنف از
سال  1950تا  1952دبیرـاول کمیته مرکزی حزب مولداویا بود ٬در سال  1949چرننکو به عنوان یک
عضو دارای حق رأی در کمیته مرکزی انتخاب شد و تا سال  1956نیز به وسیله ـکنگره حزبی دوباره
انتخاب گردید .در همان زمان که در مولداویا به سر میبرد از انستیتو پداـگوژیکی )تعلیم و تربیتی ـ م(
ـکیشینف نیز فارغالتحصیل گردید.
در  1956چرننکو به عنوان رئیس بخش در دپارتمان تبلیغات و تظاهرات کمیته مرکزی به مسکو
منتقل گردید و احتماًال برژنف که خود چندی قبل در همان سال به عنوان دبیر و عضو پرزیدیوم حزب
ـکمونیست شوروی به مسکو رفته بود ٬او را برای این کار انتخاب کرده است .چرننکو در سال 1960
دستیار برژنف در امور اجرائی در دستگاه اداری عالی شوروی گردید و در فوریه سال بعد به همراه یک
هیئت نمایندگی به سرپرستی برژنف به گینه ٬مراـکش و غنا سفرکرد .درژوئیه  1965کمترازیکسال پس از
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انتخاب برژنف به عنوان دبیر اول حزب کمونیست شوروی ٬چرننکو رئیس دپارتمان عمومی کـمیته
مرکزی شد و در سال  1966به عنوان عضو فاقد حق رأی در کمیته مرکزی حزب کمونیست شوروی و در
سال  1971به عنوان عضو دارای حق رأی این کمیته برگزیده شد.
سفر به آمریکا
چرننکویکی ازمعدود رؤسای دپارتمانهای کمیته مرکزی است که به امریکاسفری داشته است .او در
آوریل  1974به عنوان یکی ازاعضای هیئت نمایندگی شوروی در جلسه ویژه مجمع عمومی سازمان ملل
به این کشور وارد شد .در زمان اقامتش به وزارت خارجه رفت تا از مراحل اداری ٬نحوه مدیریت سیستم
اتوماتیک گردآوری اطالعات و سوابق بازدید به عمل آورد .آن دسته از مقامات امریکایی که با چرننکو
در آن زمان مالقات کردند او را فردی متوجه محیط و خیلی ساده که حاضر است به صحبتهای جزئی نیز
بپردازد ٬یافتند .او به زبان انگلیسی صحبت نمیکند.
پاداشها و جوایز
چرننکو از سال  1966معاونت ریاست دیوان عالی شوروی را عهدهدار بوده است .در سال  1949و
 1957نشان کارپرچم سرخ و در سال  1971نشان لنین رادریافت کرد .در مارس  1976ـیعنی چند روز
قبل از انتخاب وی به عنوان دبیر حزب کمونیست شوروی ـ به خاطر ”زحماتی که برای حزب کمونیست و
دولت شوروی متحمل شده بود“ دومین نشان لنین ٬مدال طالی داس و چکش و عنوان قهرمان کار
سوسیالیستی را دریافت نمود.
لئونید ویتالیویچ کانتوروویچ
رئیس آزمایشگاه مسائل روشهای اقتصادی ـ ریاضی ٬انستیتو مدیریت اقتصاد ملی
لئونید کانتورووویچ آـکادمیسین که در صحنه بینالمللی به عنوان یک نابغه خالق در امور ریاضیات و
ـکاربرد کامپیوتر الکترونیک در امور اقتصادی شناخته شده از سال  1971در انستیتو اقتصاد ملی به کار
مشغول بوده است.
از  15سالگی درگیر تحقیقات در امور ریاضی پیشرفته بوده است .وی در  1939برنامهریزی مستقیم
یا خطی را که یکی از مهمترین ابداعات وی در مدیریت اقتصادی در قرن بیستم است اختراع نمود.
ـکانتوروویچ بخش اعظم زندگی خود را صرف مبارزهای کرد تا از طریق آن بتواند فرضیه انقالبی خود
را در زمینه بوروکراسی اقتصادی و آـکادمیک شوروی موردقبول واقع سازد؛ تا سال 1965که کانتوروویچ
جایزه لنین را برای کارهایش دریافت نمود .مقامات کشورش نتوانسته بودند ارزش برنامهریزی مستقیم
یا خطی را در امور اقتصادی شوروی دریابند .در اـکتبر  1975نیز پس از اینکه کانتوروویچ جایزه نوبل را
در اقتصاد به همراه تیسیکوپمان ٬اقتصاددان امریکایی هلندیاالصل که همان فرضیه وی را به طور
مستقل چند سال بعد از کانتوروویچ کشف کرده بود دریافت نمود ٬دنیای بینالملل توانست ارزش او را
بشناسد.
ـکانتوروویچ عالوه بر تحقیق ریاضیاتش مستقیمًا در تـالش بـوده است تـا طـرح بـهتری بـرای
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ـکامپیوترهای دیجیتال سریعالعمل ارائه نماید که البته میتوان چنین نتیجهـگیری کرد که انگیزه چنین تالش
وی نیاز شوروی به کامپیوترهای بهتر در حل مسائل عظیم مطروحه اقتصادی بوده است.
انستیتو مدیریت اقتصاد ملی
انستیتو اقتصاد ملی بدین جهت تأسیس گردید تا به آموزش مدیران صنعتی و اقتصادی در روشهای
مدرن مدیریت ٬سازمانهای تولیدی و استفاده از روشهای ریاضی ـ اقتصادی و طرحریزی به وسـیله
ـکامپیوتر بپردازد.
نخستوزیر آلکسی کاسیگین و آندره کیریلنکو دبیر حزب در گشایش این انستیتو در  1971شرکت
جستند تا اهمیتی را که دولت شوروی و حزب در کاربرد فنون مدیریت مدرن در رابطه با طرحریزی
اقتصادی و مدیریت صنعتی شوروی قائل هستند بیشتر نمایانگر سازند.
مختصری درباره برنامهریزی مستقیم یا خطی
برنامهریزی مستقیم یا خطی یک روش حل مسئله ریاضی است که سعی دارد مولدترین نحوه استفاده
از منابع کمیاب و نادر را پیدا کند .در رابطه با کاربرد آن در کامپیوتر در زمینه مشکالت اقتصادی مناسب
است و در غرب که مطالعه اقتصادی از همان ابتدا ٬مطالعه چگونگی تقسیم وتوزیع منابع کمیاب بوده است٬
برنامهریزی مستقیم یا خطی از اوایل سالهای  1950مورد استفاده بوده است.
در شوروی تا مدتها چنین میپنداشتند کـه فـرضیه نـدرت اقـتصادی تـنها در مـورد سـاختمان
طبقهبندیشده سرمایهداری و نه در جامعه شوروی ٬قابل کاربرد است .کانتوروویچ تالش خود را بر آن
داشت تا به رهبریت شوروی عکس این قضیه را ثابت سازد .علیرغم موفقیت ظاهریش هنوز هم روش او
دارای مخالفین بسیار نیرومند است .اینها همان مقاماتی هستند که در رابطه با بوروکراسی برنامهریزی
اقتصادی کار میکنند و ترس از آن دارند که استفاده همهجانبه از روشهای مدرن در شوروی در زمینه
تصمیمگیری اقتصادی این کشور ٬مقام و موقعیت آنها را به خطر افکند.
الطاف رسمی
ـکانتوروویچ از قوم یهود است ٬لیکن ارزش او برای دولت شوروی آنقدر زیاد است که او در حرفهاش
حتی در دوران اوج احساسات ضدیهودی رسمی توانست محبوبیت به دست آورد .به طور مثال در 1949
او در قبال ”ـکار در زمینه آنالیز عملی“ جایزه استالین را دریافت کرد.
بنابر یک گزارش به هنگام بروز یک بحران اقتصادی ضدیهود در  ٬1968کانتوروویچ به عنوان مشاور
طرحریزی اقتصادی در ”رتبههای باالی رهبریت شوروی“ انتخاب گردید.
مانند همه آـکادمیسینهای شوروی کانتوروویچ از امتیازات مخصوص اعضای مهم جامعه شوروی
برخورداراست .آپارتمان او در مسکو مملو از لوازم بسیار گرانبها ٬چینیهای زیبا و یک دستگاه تلویزیون
بزرگ است و بیشتر شبیه عکسهایی است که در مجلههای دکوراسیون منازل مشاهده میشود.
ـکانتوروویچ خیلی سعی دارد که موقعیت و امتیازات خود را به خطر نیندازد .به هنگام مالقات با
امریکاییها در شوروی در سخن گفتن و در عمل کردن وی نوعی احتیاط و عصبیت مشاهده میشده است؛
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ولی در  1973و 1975او در زمره آـکادمیسینهایی بود که ازامضای فرمان صادره ازطرف آـکادمی حزبی
مبنی بر محکومیت فیزیکدان مخالف ـ آندره ساخاروف ـ امتناع ورزیدند.
مراحل اولیه زندگی
لئونید ویتالیویچ کانتوروویچ که فرزند یک دکتر است ٬در  19ژانویه  1912در سـن پـترزبورگ
)لنینگراد کنونی( متولد گشت .در  1926در سن  14سالگی در دپارتمان ریاضیات دانشکده فیزیک
ریاضی دانشگاه دولتی لنینگراد به تحصیل پرداخت ٬و یک سال بعد ٬اولین کارتحقیقاتی خود را آغاز کرد.
در سال  1930پس از فارغالتحصیل شدن ٬کانتوروویچ جوان به تدریس در انستیتو مهندسین ساختمان
صنعتی لنینگرادپرداخت .در  1932به دانشگاه دولتی لنینگراد بازگشت تا در آنجا نیز به تدریس بپردازد.
در عرض  2سال او به درجه پروفسوروی رسید و در  1935بدون اینکه مجبور به دفاع از تز خود باشد٬
درجه دکترا را در رشته فیزیک در ریاضیات دریافت نمود .تا آن زمان )در سن  23سالگی(  40نشریه
حرفهای به نام او چاپ شده بود.
به استثناء سالهای  44ـ  1941کانتوروویچ تا سال  1960در دانشگاه دولتی لنینگراد به تدریس
مشغول بود .ولی در همان دوران با سازمانهای دیگری نیز وابستگی پیدا کرد .او در  1939انستیتوی
مهندسین ساختمان صنعتی لنینگراد را ترک گفت تا ریاست دپارتمانی را در مدرسه عالی فنی ـ مهندسی
ایمنی پومان مسکو عهدهدار شود .تا سال  1948در آن سمت باقی ماند .وی در یکی از شعبههای انستیتو
ریاضیات ایمنی استکلف در لنینگراد وابسته به آـکادمی علوم شوروی در سالهای  1940و  1941نیز
تدریس میکرد .در سال  1945وی ریاست دپارتمان محاسبات تقریبی انستیتو استکلف را متقبل شد .در
سال  1960یعنی همان سالی که دانشگاه لنینگراد را ترک گفته بود ٬به همراه یک گروه از اقتصاددانان
ریاضی که خود آنها را در لنینگراد آموزش داده بود ٬انستیتو استکلف را نیز ترک گفت و به نووسی بیرسک
رفت.
ـکانتوروویچ تا سال  1971در نووسی بیرسک به عنوان دستیار مدیر انستیتو ریاضیات دپارتمان
آـکادمی علوم سیبری و به عنوان رئیس این مؤسسه در دپارتمان اقتصادی ـ ریاضی به کار مشغول گشت.
او همچنین به عنوان رئیس دپارتمان ریاضی ارقامی دانشکده ریاضیات و مکانیک دانشگاه دولتـی
نووسی بیرسک انجام وظیفه مینمود .تا زمانی که به موقعیت کنونیش رسید ٬کانتوروویچ حدود 200
نشریه تولید کرده بود.
ـکانتوروویچ در سال  1958به عنوان عضومسئول آـکادمی علوم شوروی و به عنوان یک عضوفعال در
1964انتخاب گردید.وی که رسمًایکی ازاعضای دپارتمان ریاضیات این آـکادمی است ٬در کاردپارتمان
اقتصاد نیز شرکت میجوید.
سفرها
ـکانتوروویچ آـکادمیسین ٬در چند اجالس بینالمللی اروپا در زمینه اقتصاد و ریاضیات شرکت جست
ـکه عبارتند :از اجالسهای بوداپست ) ٬(1963لندن ) 1966و  (1964و ورشو ).(1966
در سال 1975دولت شوروی به وی اجازه داد تا برای دریافت جایزه نوبل به استکهلم سفر نماید .ولی
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از آمریکا هیچگونه بازدیدی به عمل نیاورده است.
سوابق شخصی
ـکانتوروویچ به زبان انگلیسی بسیار مسلط نیست و هنگام مالقات با آمریکاییها به یک مترجم متکی
است .او متأهل است .همسرش ناتالیا والدیمیروفنا که در  1910متولد شده یک پزشک است.
عالوه بر جوایز لنین و استالین ٬کانتوروویچ چند مدال و نشان دیگر نیز دریافت کرده است که شامل
نشان لنین در سال  1967در قبال تالش وی برای بهبود بخشیدن به دپارتمان سیبریایی آـکادمی علوم در
نووسی بیرسک میشوند .او چند درجه دکترای افتخاری نیز از چند دانشگاه خارجی دریافت داشته است
و عضو افتخاری آـکادمی علوم مجارستان )بوداپست( و آـکادمی هنر و علوم آمریکا )بوستون( میباشد.
الکساندر آـکیموویچ ایشکف
وزیر صنایع ماهیگیری
الکساندر ایشکف یکی از مهمترین مدیران صنایع ماهیگیری شوروی از سال  1939بوده است .وی
در مقام وزارت و یا نظیر آن مدت  30سال باقیمانده است .در اـکتبر  1965برای سومینبار به عنوان وزیر
صنایع ماهیگیری انتخاب شد .ایشکف از انتقادات عمومی بسیاری جان سالم بدر برد و هنوز ریاست
صنعتی را عهدهدار است که دارای یک نیروی کار انسانی  700/000نفری و  18/000دستگاه کشتی
میباشد.
از سال  1956یکی از اعضای فاقد حق رأی کمیته مرکزی حزب کمونیست شوروی بوده است.
توسعه عملیات
در دهه گذشته ٬صنعت ماهیگیری شوروی حوزه عملیات خود را دائمًا توسعه و گسترش بخشیده
است .بخشی از این توسعه مرهون قراردادهایی است که با کشورهای کمتر پیشرفته بسته شده است که
مسکو در ازای امتیازاتی که در زمینه کشتیرانی و ایجاد پایگاههای تعمیراتی دریافت کرده به آن کشورها
وامها و اعتباراتی میدهد .اینگونه اقدامات به شوروی اجازه داده است که وارد آبهای جدید و به خصوص
در نیمکره جنوبی شود .در حالی که قراردادهای مناطق اقتصادی  200میلی و حفاظتی سعی بر آن دارد که
فعالیتهای شوروی را محدود به مناطق ماهیگیری سنتی نماید.
زندگی اولیه
الکساندر آـکیموویچ ایشکف در 30اوت  1905در شهراستاوروپول که بین دریای سیاه و دریای خزر
واقع شده متولدگردید .در 14سالگی او به عنوان شاـگرد در یک فروشگاه الکتریکی به کار مشغول و بعدها
به مقام دستیار سرپرست کارگران رسید .در سالهای  30ـ  1924ایشکف به عنوان دبیر اداره تبلیغات و
تظاهرات یک کمیته حزبی محلی و به عنوان دبیر کمیته ـکومسومول )سازمان جوانان کمونیست( برگزیده
شد.
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ماهیگیری به عنوان یک حرفه
اطالعات مفصلی درباره حرفههای اولیه ایشکف در دست نیست ولی بیوگرافیهای روسی حاـکی از
آنند که وی در سال  1930در سن  25سالگی عالقه خود را به کار حزبی از دست داد و شروع به کار در
صنعت ماهیگیری کرد .معلوم نیست که چطور شد که او به این رشته عالقهمند گردید شاید مسئولیتهای
حزبی و کومسومولی او درمنطقهای در مجاورت دریا به عهده او گذاشته بود .بهرحال ٬در سالهای 1930
در سازمانهای محلی واتحادیهای صنعت ماهیگیری کار کرد ومدیریت چند تراست ماهیگیری را به عهده
ـگرفت .او در منطقه دریای سیاه و شاید کراسنودارکری به همه موقعیتهای اولیه مدیریتی دست یافت؛ به
عنوان معاون رئیس اتحادیه ماهیگیران شمال قفقاز ٬مدیر اتحادیه ماهیگیران کوبان ٬رئیس تراست اصلی
ماهیگیری دریای آزوـ ـ سیاه و سرانجام به عنوان مدیر تراست ولگاـ ـ کاسپین کار کرد.
ایشکف نیز مانند بسیار دیگری از جوانان آن دوره که ظاهرًا در وفاداریشان نسبت به نخستوزیر
استالین نمیشد شک کرد ٬وارد یک بوروکراسی دولتی شد که ضداستالینیها به دفع آن پرداختند .در سال
1939او به سمت معاون کمیسر صنایع ماهیگیری خلق در مناطق غربی دست یافت.یک سال بعدایشکف
 35ساله ٬به مقام کمیسری خلق که اصوًال یکی از مهمترین پستهای مدیریت دولتی در صنعت ماهیگیری و
نظیر مقام کنونیش میباشد٬دست یافت.او در جنگ دوم جهانی نیز در همین سمت باقی ماند و هنگامی که
پستهای کمیسری خلق به نفع وزرا ملغی گردید ٬ایشکف نیز به عنوان وزیر صنایع ماهیگیری در مناطق
غربی انتخاب گردید.
بین سالهای  1948و  1946دو وزارت صنایع ماهیگیری وجود داشت ٬ولی پس از ادغام این دو
وزارتخانه در 1948ایشکف باز هم به وزارت رسید .احتماًال به علت گزارش عدم موفقیت وزارتخانه وی
در تولید کافی در سال 1950ایشکف به سمت معاونت وزیر در این صنایع پایین آورده شد .به دنبال فوت
استالین در سال  1953یک سازمان دولتی دیگر نیز وجود داشت که به حذف صنایع ماهیگیری پرداخت.
در اینجاایشکف به سمت معاونت اول وزارت صنایع غذایی رسید .پس از آنکه وزارت صنایع ماهیگیری
برای بار دیگر در سال  1954گشایش یافت دیگر کسی نتوانست با ایشکف به رقابت برخیزد .بین همان
سال و  1965به ترتیب در چند سازمان دولتیدیگر نیز کار کرد و در سه پست او احتماًال وظایف مشابهی
را دارا بوده است :وزارت صنایع ماهیگیری) 57ـ  ٬(1954سرپرستی اداره ماهیگیریهای کمیته ژ دولتی
) 62ـ  ٬(1957و سرپرستی کمیته دولتی صنایع ماهیگیری ) 65ـ  ٬(1962و در اـکتبر  1965دوباره به
سمت کنونیش دست یافت.
انتقادهای عمومی
ایشکف از سال  1941توانسته است از دست انتقادهای عمومی جان سالم به در ببرد .از او انتقاد شده
است که نتوانسته است طرحهای پیشبینی شده را جامه عمل بپوشاند و در همان حال متخصصین حفاظت
محیط زیست و ماهیگیران شوروی وی را به نابودسازی منابع طبیعی در آبهای شوروی متهم کردهاند .در
 1970مطبوعات شدیدًا به انتقاد ازایشکف پرداختند چون او  50میلیون روبل را برای ساختن بزرگترین
ـکشتی ماهیگیری روسی به نام وستوک که 600خدمه دارد ٬صرف کرده بود .بااین پول روسهامیتوانستند
 15یا  16کشتی عظیم دیگر تولید کنند که بهتر از وستوک نیز به صید بپردازند.
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سبک مذاـکرات
بازرگانان امریکایی که با ایشکف در سالهای  1960مالقات کردهانـد ٬او را یکـی از مـؤثرترین
سخنگویان شوروی ـ توانا ٬دارای قابلیت تهاجمی ٬مطمئن و رکگو توصیف کردهاند .در سال 1973
چنین به نظر میرسید که ایشکف به جای اینکه ابتکار به خرج دهد در زمینه خطمشیها تـنها یک
اجراـکننده است .به هنگام مذاـکراتش با مقامات خارجی اغلب او یک موضوع را کنار مـیگذاشت و
میگفت که چون دارای یک جنبه سیاسی است ٬بنابراین در شایستگی و صالحیت او نیست که درباره آن
تصمیم بگیرد.
سوابق شخصی و سفرها
ایشکف به شرابهای گئورگیا عالقه دارد و ظاهرًا میتواند به مقدار زیاد مشروب بنوشد بدون اینکه
دچار ناراحتی شود .او متأهل است و سه فرزنددارد که شامل دو دختر و یک پسرمیباشد .در سال 1965
ایشکف دچار یک حمله قلبی مالیم شد و دراواخر  1972در بیمارستانی به خاطر یک بیماری فاش نشده
بستری گردید.
در اوایل  1973هنگامی که در حال بازدید از پایگاههای ماهیگیری شوروی بود ٬به علت بیماری
مجبور شد سفر به اسپانیا را به تعویق بیندازد .به عنوان یکی از مذاـکرهـکنندگان شوروی درباره قراردادهای
متعدد ماهیگیری شوروی٬ایشکف مجبور بوده به سفرهای زیادی مبادرت ورزد تا با همتاهای محض در
ـکشورهای دیگر مالقات نماید .او سهبار به آمریکا سفر کرده است که دوـبار در  1958و یکبار در سال
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 1971به هنگام سفر بین شیلی و کانادا بوده است.
میخائیل استپانوویچ کاپیتسا
رئیس اداره اول خاور دور ٬وزارت امور خارجه
میخائیل کاپیتسا از سال  1970رئیس اداره اول خاور دور در وزارت امور خارجه و نیز عضو هیئت
طرحریزان سیاست در این وزارتخانه بوده است .او که متخصص مهم در امور چین است ٬تجارب خود را
در امور آسیایی در نتیجه بیش از بیست سال کاردیپلماتیک تحصیل نموده است .قبًالاو ریاست اداره امور
آسیای جنوب شرقی وزارت امور خارجه را عهدهدار بود ) 70ـ  (1966و در طول  61ـ  1960سفیر
شوروی در پاـکستان بود.
ـکاپیتسا در حال حاضر مسئول بخش چین ٬کره و مغولستان است.
به عنوان عضو هیئت مذکور ٬وی به هماهنگی مسائل سیاست عمومی که به وسیله سه اداره آسیایی
دیگر وزارت امور خارجه اداره میگردد ٬میپردازد.
دانشمند و دیپلمات حرفهای
ـکاپیتسا که بیش از هریک از مقامات دیگر شوروی قابلیت ایجاد ارتباط دارد و دارای سبک شخصی
خود است ٬سعی میکند بیش از موضع رسمی کشورش را بیان کند .از نظر جسمانی بسیار بزرگ است ـ
حدود  2متر قد دارد ـ و دارای حالتی مختار و پرخاشگر است .وی که از اعتماد به نفس بسیار باال
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برخوردار است ٬اغلب در مباحثات خود با مقامات آمریکایی به هنگام ارائه نظریات خود پیرامون چین و
مسائل مربوط به چین دیدی وسیع و پرجنجال دارد .به گفته مقامات خارجی ٬کاپیتسا یکی از مهمترین
متخصصین امور آسیایی شوروی ٬بسیار پرحرف و احساساتی است که ارزش دارد حرفهایش شنیده
شود.
ـکاپیتسا که دکتر علوم تاریخی است ٬کار دیپلماتیک خود را با حرفه آـکادمیک خود آمیخته است؛ در
سال  1961او پروفسور انستیتوی زبانهای شرقی در دانشگاه دولتی مسکو گردید .او در هیئت سردبیری
مجله مشکالت خاور دور خدمت میکند و کتابها و مقاالت زیادی در مورد چین نوشته است .کاپیتسا
تحت نامهای مستعاری که یکی از آنها ”ام .یوکرانتسف“ است به نگارش میپردازد.
در سال  1968اثری به نام ”سمت چپ شعور جاری“ نوشت که پیشرفتهای خط مائوئیستی را از سال
 1949بررسی میکند .در آن نشریه او به توصیف موضع دائمًا رو به تزاید ضد شوروی در رهبریت چین
پرداخت و اظهار داشت که چین مهمترین مشکل اتحاد جماهیر شوروی است .در  1969کاپیتسا تحت
عنوان ” :PRCدو دهه ٬دو خط مشی“ به حمله شدیدی علیه چین دست یازید .کاپیتسا چندبار نامزد
عضویت مسئول آـکادمی علوم شوروی شد ٬ولی هیچگاه انتخاب نگردید.
سوابق حرفهای و زندگی
میخائیل استپانوویچ کاپیتسا در  5نوامبر  1921در یورکوفتسی )ـکه امروز موگیلف ـ پودولسکی
است( اوکراین متولد گشت .او از انستیتو زبانهای خارجی در  1941فارغالتحصیل گردید و دو سال بعد
وارد کارهای دیپلماتیک شد .ازحدود سال  1944تا  1946به عنوان دبیر دوم سفارت شوروی در چین به
ـکار مشغول و در یک دانشگاه چینی تحصیل کرد .کاپیتسا در سال  1948از مدرسه عالی دیپلماتیک
مسکو فارغالتحصیل گردید .احتماًال در  6سال بعدی در وزارت امور خارجه در زمینه امور آسیایی به کار
مشغول بوده است .در سال 1954پس ازاینکه به عنوان یک فرد متخصص در هیئت نمایندگی شوروی در
ـکنفرانس ژنو پیرامون آسیا شرکت جست به درجه دبیرـاول ارتقاء یافت.
ـکاپیتسا دردپارتمان خاوردور وزارت امور خارجه٬حداقل از سال  1954تا  1960و به عنوان معاون
رئیس دپارتمان در  60ـ  1956مشغول به کار بوده است .در  1957و  1958به آمریکا سفر کرد تا در
مجمع عمومی سازمان ملل متحد شرکت جوید.
سفیر شوروی در پاـکستان
انتصاب بعدی کاپیتسا به عنوان سفیر در پاـکستان بسیار کوتاه ) 1961ـ  (1960ولی واقعه برانگیز بود.
به محض ورود از چشم دولت میزبان خود افتاد؛ چون در یک کنفرانس مطبوعاتی به وزیر امور خارجه
پاـکستان حمله نمود .در یک برخورد بعدی با وزیر امور خارجه ٬او ازمعذرتخواهی امتناع ورزید و هنوز
یک هفته از اقامت وی در آن کشور نگذشته بود که تقریبًا پذیرش وی در حال لغو شدن بود .در طول یک
سال و نیم بعدی او سعی کرد بین خود و مقامات پاـکستانی صمیمیتی ایجاد کند ٬ولی اـکثرپیشنهادات وی در
زمینه کمک اقتصادی مورد قبول واقع نشد و سفر او در داخلپاـکستان نیز با محدودیتهایی روبرو گردید.
هنگام اقامت در کراچی کاپیتسا سعی کرددیپلماتهای آمریکایی را به کار گیرد .چون آنها او را علیرغم
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مانورهایش فردی جالب مییافتند.
در مراجعت به مسکو ٬کاپیتسا در یک حرفه دوگانه آـکادمیک ـ دیپلماتیک ٬عضو انستیتو زبانهای
خاوری و مشاور وزارت امور خارجه در دپارتمان خاور نزدیک به کار مشغول شد .در سال  1966به
عنوان رئیس دپارتمان آسیای جنوب شرقی برگزیده شد .در  5سال بعدی چند سفر تحقیقی از آسیای
جنوب شرقی به عمل آورد و در سپتامبر  1969با آلکسی کاسیگین به پکن رفت تا با چوئنالی مالقات
نماید .در سال  1970دپارتمان خاور دور وزارت امور خارجه دوباره سازماندهی شد تا به توسعه روابط
شوروی با ژاپن بپردازد .کاپیتسا به عنوان رئیس اداره اول خاور دور که امور مربوط به چین ٬کره و
مغولستان را اداره میکند ٬انتخاب گردید.
سوابق شخصی
سفیر به زبان فرانسه ٬انگلیسی و چینی مسلط است .او به ورزش عالقه دارد .در طول اقامتش در
ـکراچی اـکثرًا به شنا و ماهیگیری میپرداخت .در آوریل  1970گزارش شد که او دچار یک حمله قلبی
شده و بستری گردید ٬چون تا آن زمان کاپیتسا زیاد مشروب میخورد و سیگار میکشید.
ـکاپیتسا متأهل است .همسرش لیدیاایلینیچنا اهل ازبکستان است که در اوائل  1960به عنوان کسی
توصیف شده که بسیار اجتماعی است و به سبک غربی لباس میپوشد.
خانواده کاپیتسا یک فرزند پسر دارند که در سال  1949متولد شده و دارای یک فرزند دختر به نام
الریسا هستند که در سال 1944متولد گشته است .الریسا از انسـتیتو روابـط بـینالمـلل در 1967
فارغالتحصیل گشت و در سال  1970به قاهره رفت تا پیرامون رساله خود تـحت عـنوان ”اقـتصاد
ـکشورهای عربی“ به تحقیق بپردازد.
نیکوالی تیموفویچ گلوشکف
رئیس کمیته دولتی قیمتها
نیکوالی گلوشکف که قبًال مدیر صنایع فلزات غیرآهنی شوروی بود ٬در اوت  1975به ریاست کمیته
دولتی قیمتها برگزیده شد .چون والدیمیر استنین در اواسط  1974از کار برکنار شده بود ٬لذا این سمت
حدود یک سال توسط کسی اشغال نشده بود .گلوشکف احتماًال از طرف والدیمیر دولگیخ که یکی از
دبیران حزب کمونیست شوروی در صنایع سنگین بود و با او در منطقه کراسنویارسک شـوروی در
سالهای  1960خدمت میکرد ٬حمایت و پشتیبانی میشد.
این کمیته دولتی مسئول تعیین قیمتها با هماهنگی با کمیته طرحریزی دولتی )ـگوسپالن( در مورد
تولیدات اصلی صنایع سنگین ٬غذاها و پوشاـک اصلی ٬و چند کاالی مصرفی دیگر میباشد .این کمیته در
سال  1965در رابطه با یکی از اصالحیههای ملی اقتصادی که سعی داشت عالوه بر چیزهای دیگر بر
قیمتها به عنوان یکی از انگیزههای کارایی بهتراقتصادی ٬بهبود تکنولوژیک و کیفیت کاال وتولیدات متکی
باشد به وجود آمد.
ـکمیته دولتی قیمتها که قبًال وابسته به گوسپالن بود ٬در اواخر  1969تحت فرمان شورای وزیران
درآمد.
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ـکار در سیبری
در حال حاضر درباره میزان تحصیالت و کارهای اولیه و حتی سن گلوشکف نیز اطالعاتی در دست
نیست .برای اولینبار مطبوعات شوروی در سال  1961از وی به عنوان معاون ریاست کراس نویارسک
)سیبری مرکزی( شورای اقتصاد ملی که بخشی از یک نظام ناظراقتصادی منطقهای است ـ که در سالهای
65ـ 1957وجود داشت ـ نام بردند .گلوشکف حداقل تا سال  1974در کراس نویارسک سونارخوز به
سر برد تااینکه به سمت معاونت اول دراین سازمان رسید.احتماًالاو در همین زمان بادولگیخ که بعدها در
منطقه کراس نویارسک به عنوان مدیر مجتمع معدنی و فلزات نوریلسک به کار مشغول شد ٬همکاری
میکرده است.
تا سال  1968گلوشکف به مسکو رفته بود و به عنوان رئیس اداره اصلی طرحریزی اقتصادی وزارت
فلزات غیرآهنی انتخاب گردید .در سال 1974وی به سمت معاون وزیر رسید .در این مقام او حداقل سه
بار با نمایندگان کارخانههای امریکایی برای مذاـکره پیرامون پروژههای فلزی در شوروی شرکت نمود.
این پروژهها شامل پیشنهاد ایجاد کارخانه آلومینیومسازی در شمال قزاقستان یا در شبه جزیره کوالویک٬
محل ذوب آلومینیوم در نزدیکیهای کراسنویارسک و ایجاد یک کارخانه کاهشدهنده میزان  SO2در
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ـکارخانه ذوب مس نوریلسک بود.
ـگئورگی مارکویچ کورنیینکو
معاون وزیر امور خارجه
در اـکتبر  1975گئورگی کورنیینکو که از سال 1966رئیس اداره مربوط به آمریکا در وزارت امور
خارجه بود و حداقل از سال 1968عضو هیئت پایهـگذاران سیاست این وزارتخانه بوده است ٬به مقام
معاونت وزارت امور خارجه ارتقاء یافت و یکی از ده معاون این وزارتخانه است .ولی هنوز هم با امور
مربوط به آمریکا سروکار دارد و دلیل این ارتقاء او نیز ظاهرًا اهمیتی است که رهبریت شوروی در مورد
روابط او با واشنگتن قائل بوده و میخواهد اهمیت نقش کورنیینکو را باال ببرد.
والدیمیر سیمینوف معاون وزیر امور خارجه ٬سرپرست هیئت نمایندگی شـوروی در مـذاـکـرات
محدودیت سالحهای استراتژیک )سالت( ٬کورنیینکو را مردی ”مبارز“ که نفوذی بیش از مقام خود به
عنوان ریاست این اداره دارد توصیف کرده است .میگویند که رهبران کمیته مرکزی و دفتر سیاسی حزب
ـکمونیست به خاطر نحوه تفکر صحیح کورنیینکو در امور مربوط به آمریکا او را بسیار ستایش میکنند.
بنابر گزارشات ٬کورنیینکو در تصمیمگیریهای درونی شوروی پیرامون مذاـکرات محدودیت سالحهای
استراتژیک نقش فعال داشته است.
ـکورنیینکو که به زبان انگلیسی خیلی خوب صحبت میکند ٬از زمان تصدی سفارت شوروی در
واشنگتن در سالهای 65ـ 1960با مقامات امریکایی سروکله میزده است .او از سال  1972در همه
کرات در مالقاتهای بین وزیر امور خارجه
اجالسهای ناـگهانی بین آمریکا و شوروی حضور داشته و به ّ
شوروی ٬آندره گرومیکو و وزیر امور خارجه وقت آمریکا ٬هنری کیسینجر شرکت داشته است .همکاران
روسی اظهار داشتهاند که از نظر کورنیینکو روابط بین آمریکا و شوروی حاـکی از یک رقابت شدید است
ـکه در آن تغییر سیاستها تحتالشعاع منافع ملی بوده و هر کشور سعی دارد بدون دادن امتیازی یکجانبه
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موقعیت و وضع خود را بهبود بخشد.
ـکورنیینکو مردی هوشیار و منطقی است و قدرت تمیز اطالعات و تحلیلهای باارزش را دارد .در سال
 1969زمانی که کورنیینکو به عنوان سرپرست هیئت نمایندگی شوروی در مذاـکرات ”سالت“ انتخاب
شد ٬آناتولی دوبرینین سفیر شوروی در آمریکا او را مردی کمحرف توصیف کرد که بیانات همتاهای
آمریکایی خود را پیرامون ”سالت“ به خوبی درک میکند.
چه بفهمد و چه نفهمد باید گفت که کورنیینکویک مذاـکرهـکننده سرسخت است ٬مقامات آمریکایی پس
از مذاـکراتی طوالنی که با او در سال 1974داشتند او را فردی توصیف کردند که بر سر بعضی از مسائل
”سرسختی معمولی خود را“ حفظ کرده است.
سوابق حرفهای و زندگی
ـگئورگی مارکویچ کورنیینکو در  13فوریه  1925متولد گشت .در سالهای 47ـ 1943در ارتش
شوروی خدمت کرد و احتماًال در موطن خود اوکراین نیز مبارزه کرده است .از سال  1947زمانی که به
وزارت امور خارجه پیوست تا زمانی که به واشنگتن به عنوان کنسول سفارت در سال 1960فرستاده شد٬
درباره حرفههای او اطالعاتی در دست نیست .او به عنوان مشاور هیئت نمایندگی شوروی در کنفرانس
ژنو پیرامون آسیا ) (1954و در چهاردهمین جلسه مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک )(1959
شرکت یافت .کورنیینکو میگوید که در دانشگاه دولتی مسکو قبل از انتصاب در آمریکا در رشته قانون نیز
تحصیل میکرده است.
ـکورنیینکو در طول  5سال اقامتش در واشنگتن به مقام وزارت رسید و در غیاب سفیر دوبرینین ٬در
نقش کاردار انجام وظیفه مینمود )رئیس سابق او یعنی دوبرینین در حال حاضر مسئول ارسال گزارشات
پیرامون آمریکا به معاون وزیرامور خارجه ٬کورنیینکومیباشد( .اولینکاراو درسفارت این بود که به امور
مربوط به ـکنگره آمریکا و امور کلی داخلی این کشور بپردازد .ولی تا سال  1962او ظاهرًا یکی از
متخصصین سفارت در امر خلع سالح گردیده بود .اغلب به نقاط مختلف آمریکا برای گفتگو سفر میکرد.
ـکورنیینکو در سال  1965به مسکو بازگشت تا به عنوان معاون وزارت امور خارجه در اداره مربوط به
آمریکا انجام وظیفه نماید و در اوایل  1966به ریاست این اداره رسید.
از سال  1969کورنیینکو سمت سفیر را حفظ کرده است .او یکی از نمایندگان اصلی در مرحله اول
اجالس مقدماتی ”سالت که در ماههای نوامبر و دسامبر  1969در هلسینکی برگزار گردید ٬بود .در سال
 1973او به عنوان یک عضو هیئت نمایندگی شوروی به کنفرانس پاریس پیرامون مسئله ویتنام رفت.
اغلب به آمریکا میآمد تا در جلسات مجمع عمومی سازمان ملل شرکت جوید.
سوابق فردی
حداقل از سال  1967وضع مزاجی سفیرچندان قابل تعریف نبوده است ٬در همان سال او بیمار گردید
و یکی از همکاران گفت که او از فشار خون و یک مرض قلبی رنج میبرد .فشار خون باال و سنگ کلیه
باعث شد که کورنیینکو ٬هلسینکی را در دسامبر  1969ترک گوید و شرکت پیشبینی شده خود را در
اجالسهای بعدی ”سالت“ به تعویق بیندازد.
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در اوایل  1976نیز به مدت چند هفته به علت بیماری در سر کار خود نتوانست حاضر شود ٬و
مشکالت مربوط به وضع سالمت وی احتماًال مانع از آن خواهد شد که به خارج از شوروی فرستاده شود.
عالوه بر تخصص وی در امور مربوط به آمریکا کورنیینکو یک مدیر مجرب است .او در روابط
اجتماعی خود با آمریکاییها دچار نوعی ناراحتی میشود و برایش مشکل است که در صحبتهای جزئی
بخصوص با زنها درگیر شود.
سفیر متأهل است .همسرش لنینا نیکوالیونا ٬در اواسط سالهای  1960مریض شد و احتماًال دچار
خردشدگی عصبی شده بود .خانواده کورنیینکو دارای دو فرزند پسر هستند که یکی از آنها الکساندر است
ـکه در سال  1953متولد شده و دیگری آندره که در سال  1961در واشنگتن متولد گشته است.
ـگئورگی آرکادیویچ کاراوایف
وزیر ساختمان
ـگئورگی کاراوایف که یک بوروکرات حرفهای در امر ساختمانسازی است ٬از سال  1967وزیر
ساختمان بوده است .کاراوایف ابتدا در اوایل سالهای  1950در سمت معاون وزیـر و بـعدها دوبـار
)67ـ 1963و 61ـ (1953به عنوان مرد شماره  2کمیته دولتی در امور ساختمانی )ـگوستروی( انجام
وظیفه نمود .او که از سال 1940عضو حزب کمونیست شوروی بود ٬در سال  1976به عنوان یکی از
اعضای دارای حق رأی کمیته مرکزی حزب برگزیده شد.
ـکاراوایف که بر یک نیروی کار نیممیلیون نفری سرپرستی دارد ٬در ضعیفترین و بیکفایتترین بخش
اقتصادی کشورش مشغول به کار است .صنعت ساختمانسازی شوروی مملو از مشکـالتی از قـبیل
پروژههای به تأخیر افتاده ٬کمبود مهارت مدیریتی ٬بیتوجهی در کار ٬مواد دارای کیفیت ضعیف ٬و عرضه
ـکاالهای ساختمانی به مناطق به طور نامنظم میباشد .رکود سازمانی محل کار ٬مشکالت این سازمان را
چند برابر کرده است .عالوه بر وزارتخانه کاراوایف ٬هشت وزارتخانه دیگر )وزارت ساختمان صنعتی٬
وزارت ساختمان صنایع سنگین ٬وزارت ساختمان روستایی ٬وزارت ساختمان صنایع نفت و گاز ٬وزارت
راه و ترابری ٬وزارت نیرو و برق ٬وزارت کارهای ساختمانی ویژه و پایگاهها ٬وزارت زمین و منابع آبها(
نیز در اجرای صنعت ساختمانسازی شرکت دارند .وظیفه گوستروی هدایت و هماهنگساختن کار این
وزارتخانههاست.
نحوه تقسیم کار و مسئولیت میان آژانسهای مختلف ساختمانی شوروی بسیار پیچیده است .به طور
مثال وزارت ساختمان ٬وزارت ساختمانهای صنعتی ٬وزارت ساختمانهای روستایی هر سه سیلوی گندم
هم میسازند .وزارت ساختمانهای صنعتی خانههای مسکونی میسازد ٬بیمارستانها به وسیله وزارت راه
و ترابری ایجاد شدهاند ٬معادن زغالسنگ وسیله وزارت ساختمان و باالخره کودکستانها نیز به وسیله
ساختمانهای صنعتی نفت و گاز ساخته شدهاند.
در محیطی چنین وسیع از نظر برخوردهای درونی بوروکراتیک و ایجاد ساختمانهای عظیم و علیرغم
ـکمبودهای این صنعت ٬کاراوایف توانسته است حداقلپست و مقام خود را به مدت یک دهه حفظ نماید.
در سال  1971زمانی که به عنوان یک عضوفاقد حق رأی کمیته مرکزی حزب کمونیست شوروی برگزیده
شد اولین مسئولیتهای حزبی را نیز بدوش گرفت .دو سال بعد در شصتمین سال تـولدش و در قـبال
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”خدماتش به دولت شوروی“ نشان لنین را دریافت نمود.
سوابق حرفهای و تحصیلی
ـگئورگی آرکادیویچ کاراوایف در سوم آوریل  1913در شهر سن پترزبورگ )لنینگراد کنونی( متولد
ـگشت ٬در سن  16سالگی به کار مشغول شد .پس از فارغالتحصیل شدن ازانستیتومهندسی حملونقل آب
لنینگراد ٬در سال  1935وارد کار ساختمانی شد .بـین  1937و  1951در یک تـراست سـاختمانی
مجهولالهویه به عنوان سرپرست کارگری مشغول به کار شد و تا سمت مدیریت این تراست ارتقاء درجه
یافت.
در  1940کاراوایف ٬به حزب کمونیست که در تالش بود لنینیستهای وفادار را به درون حزب جذب
نماید ولی دراثر بحران سالهای  1930موفق نشد ٬پیوست .فعالیتهای وی در طول جنگ جهانی دوم حائز
اهمیت نبود ولی در بیوگرافی رسمی روسی او اشاره به آن نشده است که آیا در کار و حرفه ساختمانی وی
انقطاع به وجود آمده است یا نه.
در سال  1951کاراوایف در وزارت ساختمان صنایع سنگین ریاست اداره اصلی ساختمانسازی
صنعتی در مناطق جنوبی را عهدهدار شد.
در سال بعداو به سمت معاونت وزیر رسیده بود .در  1954او معاون وزیر در بخش ساختمانهای فلزی
و مواد شیمیایی شد .در همان سال وی به ورشو فرستاده شد تا در کار ساختمان قصر فرهنگی و علمی
ایوسیف استالین نظارت داشته باشد که پس از اتمام منتقدان غربی این بنا را مخوفترین نمونه سـبک
”استالینی“ معماری شوروی دانستند.
وظایف منطقهای :ارتباط احتمالی با کیریلنکو
در  1957کاراوایف شغل خود را ترک گفت تا پس از وزارتهای ساختمانی ٬معاونت ریاست امور
ساختمانی اسوردلوفسک سونار خوز )شورای اقتصاد ملی( را که یک سازمان ناظر اقتصادی منطقهای و
بخشی از چنین سازمانهای ملی است ٬در سالهای 65ـ 1957عهدهدار شود .کاراوایف 2سال در این شغل
باقی ماند و امکان دارد که در همین زمان با آندره کیریلنکو رئیس کمیته حزبی اسورد لوفسک اوبالست در
62ـ 1955ارتباطهایی برقرار ساخته باشد .کیریلنکو در حال حاضر دبیر کمیته مرکزی حزب کمونیست
شوروی و جانشین مسلّم دبیر کل حزب کمونیست شوروی لئونید برژنف میباشد.
مراجعت به مرکز
ـکاراوایف در سال  1959به مسکو بازگشت تا معاون اول ریاست گوستروی شود .دراواخر  1961او
به عنوان ریاست بانک ”آن یونیون“ انتخاب شد تا در زمینه صنایع مادر به تزریق سرمایه بپردازد ٬پس از
این مقام او به وزارت رسید .در  1963او دوباره به سمت معاون اول ریاست گوستروی برگزیده شد .در
 1965دولت شوروی عنوان وزیر را از کسانی که مستقیمًا در وزارتخانهها کار نـمیکردند )از قـبیل
ـکاراوایف( گرفت ٬ولی در سال  1967با ارتقاء یافتن به مقام وزارت ساختمانی ٬عنوان وزارت خود را
دوباره دریافت نمود .کاراوایف از سال  1970عضو دیوان عالی شوروی بوده است.
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آلکسی نیکوالویچ مانزولو
معاون وزیر تجارت خارجی
الکسی مانزولو از سال  1970معاون وزیر تجارت خارجی بوده است .وی قبًال از سال  1962در این
وزارتخانه به عنوان رئیس اداره تجارت با کشورهای غربی کار میکرده است .او که یکی از ده معاون این
وزارتخانه است ٬بر امور تجاری مربوط به اروپای غربی ٬آفریقا ٬آمریکای جنوبی و شمالی و سازمان
بینالمللی اقتصادی نظارت دارد .وی همچنین مسئول نظارت بر قـراردادهـای تـجاری دوجـانبه بـا
ـکشورهای سرمایهداری است .به علت داشتن مسئولیتی این چنین وسیع از نظر جغرافیایی ٬مانزولو بارها
به کشورهای مختلف جهان سفر کرده است.
روابط او با آمریکائیها
تالشهای مانزولو در زمینه باالبردن روابط بین آمریکا و شوروی از سال  1959آغاز گردید که در آن
سال او سرپرست یک نمایشگاه علمی و فرهنگی شوروی در شهر نیویورک بود و شخصًا پرزیدنت
آیزنهاور را در این نمایشگاه مربوط به شوروی همراهی میکرد .چهار سال بعد ٬مانزولو در یک هیئت
نمایندگی شوروی جهت خرید گندم از آمریکا وارد این کشور گردید .در سال 1972وی در جلسات گروه
ویژه قراردادهای تجاری بین آمریکا و شوروی شرکت جست و در همان سال )در ماه ژانویه و دسامبر(
دوبار به آمریکا سفر کرد تا با مقامات دولت آمریکا مذاـکراتی انجام دهد.
در فوریه  1975مانزولو به عنوان رئیس هیئت نمایندگی شوروی در اولین اجالس ”ـگروه ویـژه
قراردادهای تجاری بین آمریکا و شوروی“ که در سال  1974ایجاد شده بود تا همکاری اقتصادی٬
صنعتی و فنی بین دو کشور را ممکن سازد ٬در مسکو شرکت جست .دو ماه بعد او وزیر خزانهداری ویلیام
سیمون را که به شوروی رفته بود در اجالس بازرگانی مشترک همراهی نمود .در ماه اوت مانزولو در
آمریکا با مقامات شرکت تجارت امریکا و شوروی )ساترا( که یک شرکت آمریکایی برای بهبود وضع
تجاری با شوروی است مالقات نمود .معاون وزیر در جلسات مجمع عمومی سازمان در آوریل  1974و
سپتامبر  1975شرکت جست.
نظریات پیرامون تجارت بین امریکا و شوروی
یکی از بازرگانان آمریکایی در سال  1975مانزولو را مردی توصیف کرد که بسیار مایل است روابط
تجاری با غرب برقرار گردد .در آوریل  1976مانزولو مقالهای در  soviet skaya roتحت عنوان ”تحقق
دتانت“ نوشت که در آن به دفاع از گسترش روابط و افزایش روابط اقتصادی با کشورهای سرمایهداری
پرداخته بود .در این مقاله او به ِشکوه از محدودیتهای اعتباری ”بانک واردات و صادرات آمریکا“ و عدم
اعطای امتیاز مهمترین ملت به روسیه پرداخته است ٬ولی گفته است که ”تحقق گسترش روابط نیاز مهم
زمان ما است و کشور ما با صبر و پافشاری سعی خواهد کرد راههای جدیدتری بیابد“ تا آن را بیشتر ممکن
سازد.
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زندگی اولیه
الکسی نیکوالیویچ مانزولو در 15سپتامبر  1913در لوکانسک که در حال حاضر اوکراین است متولد
ـگردید .بنابر گفته خودش والدین او کارگران کارخانه بودند و حتی قبل از انقالب بلشویک در نوامبر
 1917عضو حزب کمونیست بودهاند .پدرش در سال  1941فوت کرد .درباره زندگی اولیه مانزولو
اطالعات واضحی در دست نیست .او به دیپلماتهای غربی گفته است که هنگام برداشت محصول در 1929
او روی یک تراـکتور جان دیر رانندگی میکرد .او در سال  1936از انستیتو مهندسی مسکو فارغالتحصیل
ـگردید و پس از آن در مسکو به عنوان یک مهندس ماشینآالت مشغول به کار گردید .به هنگام جنگ
جهانی دوم به آـکادمی تجارت خارجی وارد شد و زبان انگلیسی را فرا گرفت.
حرفه او در تجارت خارجی بعد از جنگ جهانی
در سال  1945مانزولو به همراه یک کمیسیون خریدار روسی از طریق آالسکا به آمریکا فرستاده شد.
سه انتصاب خارجی دیگر نیز به وی واـگذار گردید که عبارتند از :معاون نماینده تجاری در انگلیس در
سالهای 51ـــ ٬1948نماینده بازرگانی در بوینسآیرس از سال  1953تا  ٬1957و کارمند نمایندگی
تجاری شوروی در هاوانا از اوایل سال  1961تا ژوئیه  .1962در زمان بین این سفرها او در مقّر وزارت
تجارت خارجی در مسکو به عنوان معاون رئیس یک اداره مجهولالهویه )53ـــ (1951و به عنوانمعاون
رئیس اداره ویژه تجارت با کشورهایی که مردمشان دارای مـرام دمـوکراسـی هسـتند ٬کـار مـیکرد
)1961ـــ.(1957
سوابق فردی
یکی از مقامات امریکایی مانزولو را فردی بسیار خوشبرخورد و پیچیده توصیف کرده است .دیگر
نمایندگان امریکا معتقدند که او مذاـکرهـگری قابل اعتماد و مؤثر است .در خارج از خانه او دوست دارد به
شکار ٬ماهیگیری و کوهنوردی بپردازد .او به موسیقی یونانی خیلی عالقه دارد و هوادار هنرپیشه یونانی
ملینا مرکوری است .مانزولو دوبار ازدواج کرده است .همسر اولش برتا در سال  1955به هنگام وضع
حمل فوت نمود.از آن ازدواج یک دختر به نام مارینا باقی مانده است که در سال  1945درنیویورک متولد
شده است .نادژدا همسر کنونی مانزولو که یک پزشک است به ندرت در محافل دیپلماتیک مسکو دیده
میشود .این دو دارای فرزند پسری هستند که در سال  1965متولد شده است .مانزولو به زبان انگلیسی و
 1آوریل 1977
اسپانیایی کامًال مسلط است و قدری فرانسه هم میداند.
ایگور دیمیتریویچ موروخوف
معاون اول ریاست کمیته دولتی بهرهبرداری از انرژی اتمی
ایگور موروخوف که دارای درجه دکترا در علوم فنی است ٬یکی از مهمترین ادارهـکنندگان و سخنگوی
اصلی برنامههای شوروی در زمینه انرژی اتمی داخلی و بینالمللی است .وی از سال  1960معاون اول
ریاست کمیته دولتی بهرهبرداری از انرژی اتمی بوده و از سال  1966به عنوان یکی از نمایندگان شوروی
در هیئت مدیره” ٬آژانس انرژی اتمی بینالمللی“ شرکت داشته است.
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موروخوف که 15ماه بیشتر از رئیس کمیته دولتی بهرهبرداری انرژی اتمی ـ آندرونیک پتروسیانتس ـ
با این کمیته سروکار داشته ٬دارای منافع و مسئولیتهای بسیار وسیعی در امور مربوط به انرژی اتـمی
میباشد وی در غیاب پتروسیانتس به عنوان رئیس این کمیته فعالیت میکند .مسئولیتهای مهم او عبارتند:
از طرح و به اجرا درآوردن قراردادهایی در زمینه بهرهبرداری مسالمتآمیز از انرژی اتمی با حکومتهای
خارجی که شامل مواردی چون انفجارات هستهای مسالمتآمیز ٬عدم تکثیر سـالحهای هسـتهای و
محافظت از اطالعات و مواد اتمی میباشد .او در برنامههای هستهای شوروی دارای آن چنان نقش مهمی
است که همکاران وی در شوروی او را ”آقای انرژی اتمی“ مینامند.
با وجود اینکه موروخوف عالقهمند به عدم تکثیر و محدودیت در ساختن سالحهای هستهای است٬
ولی یکی از حامیان سرسخت استفاده مسالمتآمیز از انرژی اتمی که شامل استفاده از انفجارات اتمی
برای حفر کانالهای جدید و ایجاد شکافهای زبالهدانی اتمی در مخازن یا ذخایر عظیم نمک میباشد .بنابه
عقیدهای ٬بسیاری از نظریات پیرامون امور هستهای که به وسیله موروخوف ارائه میشود ٬تحت نـام
الیاس .آی دیمتریف در مطبوعات شوروی به چاپ میرسد .نظریات و بیانات شخصی مـوروخوف
احتماًال یک معیار بسیار دقیق را در مورد موضع کرملین پیرامون اـکثر امور هستهای به دست میدهد ٬وی
به هنگام بحث پیرامون سیاستهای انرژی اتمی کامًال از خط مسکو پیروی میکند و بدون شک خود او
نقش مهمی در ایجاد آن سیاستها دارد.
مذاـکرهـگر ماهر
یکی از مهمترین کارهایی که موروخوف تا به امروزانجام داده این است که وی به عنوان رئیس هیئت
نمایندگی شوروی در مذاـکرات ”قرارداد منع آزمایشهای هستهای“ و ”قـرارداد انـفجارات هسـتهای
صلحآمیز“ بین آمریکا وشوروی که در ماه مه 1976پس از  18ماه مذاـکرات وسیع درمسکومنعقدگردید٬
شرکت داشت .وی در حال حاضر مسئول مشارکت شوروی در مذاـکراتی است که در لندن و وین میان
تولیدکنندگان انرژی هستهای به اصطالح کلوپ لندنـ جریان دارد تا شاید بتوان به یک قرارداد چندجانبه
در مسائلی چون عدم تکثیر ٬حفاظت فیزیکی ٬بهرهبرداری دوباره از سوخت ٬مراـکز سوخت منطقهای ٬و
مدیریت بینالمللی پلوتونیوم دست یابد .بااین حال موروخوف به مقامات آمریکایی گفته است که باوجود
اینکه درگیر مذاـکرات بینالمللی است ٬باید به انجام وظایف خود در کمیته دولتی بهرهبرداری انرژی اتمی
بطور تماموقت نیز ادامه دهد ٬و معتقد است که این مذاـکرات عالوه بر فراهمآوردن یک زمینه آموزشی
مفید ٬باعث شده است که چیزهای زیادی را درباره سمبلها و زمینههای فنی و ریاضی جدید نیز فرا گیرد.
موروخوف که یک مذاـکرهـگر بسیار ماهر است ٬بر دیگراعضای گروه خود گذشته از رتبه وموقعیتشان
تسلط کافی اعمال میکند .وی همیشه تأـکید میکند که لحن و نحوه بحث آنها با همتاهای خارجی خود
باید دوستانه و سازنده باشد و اغلب نظریات خود را حتی درباره موضوعاتی که در برنامه رسمی مطرح
نشده نیز اعالم مینماید.
به دنبال خاتمه مذاـکرات ”منع آزمایشهای هستهای“ و ”قرارداد انفجارات هستهای صلحآمیز“ او از
اینکه روابط کاری آنچنان صمیمانه بین آمریکا و شوروی به وجود آمده بود قدردانی کرد .در مناسبتها و
موارد دیگر نیز اظهار داشته است که باید در زمینه مسائل اتمیک مشورتهایی بین امریکا و شوروی انجام
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ـگیرد و این تمایل خود را با این گفته نشان داده است که ”با وجود اینکه با یکدیگر هماهنگی نداریم ولی
معلوم است که همیشه تفاهم داریم“.
ناظران آمریکایی معتقدند که موروخوف متوجه زمینه سیاسی چنین مذاـکرات فنی مهمی است .در
طول مذاـکرات منع آزمایش هستهای و انفجارات صلحآمیز وی گفته است که جنبه سیاسی این مذاـکرات
مهمتر از جنبه فنی آنهاست و بهتر است میزان تبلیغات کاهش داده شود تا رهبران سیاسی هردو ملت در
انعقاد قرارداد نهایی فرصت کافی داشته باشند.
سوابق علمی
موروخوف عالوه بر مهارت در زمینه مذاـکرات ٬مقامات آمریکایی را با اطالعات دقیق و مفصل خود
درباره تکنولوژی هستهای نیز تحت تأثیر قرار داده است .ظاهرًا تخصص وی در این رشته بیشتر از طریق
تجربه کاری حاصل شده تا از طریق آموزشهای رسمی .با یک سری اطالعات کلی در رشته مهندسی
موروخوف کار خود را در انستیتو هوائی مسکو آغاز کرد و در موتورهای جت متخصص گردید .هنگامی
ـکه شوروی برای اولینبار برنامههای انرژی اتمی خود را آغاز نمود ٬افراد بااستعداد از رشتههای مختلف
بسیاری انتخاب شدند تا این برنامه را به راه بیندازند.
احتماًال موروخوف نیز به همین ترتیب در طول جنگ جهانی دوم انتخاب شده بود .درباره فعالیتهای
ابتدایی او در زمینه انرژی اتمی اطالعاتی در دست نیست ٬ولی احتماًال در تأسیسات طبقهبندی شده
منطقه سیبری و اورال ٬قبل از انتخاب به عنوان معاون ریاست کمیته دولتی بهرهبرداری از انرژی اتمی در
سال  ٬1960کار میکرده است.
در حال حاضر دکتر علوم فنی و پرفسور نیمهوقت )احتماًال در انستیتو انرژی اتمی ایمنی کورچاتف
مسکو( است .موروخوف در اموری چون ٬تکنولوژی رآـکتور ٬جداسازی ایزوتوپها ٬عکسالعمل ترمو
هستهای کنترل شده ٬هیدرودینامیک و مراحل سوخت هستهای تخصص میبیند.
سوابق فردی
ایگور دیمترویچ موروخوف در  19اوت  1919درایوانف متولد گردید .عالوه بر سفرهای متعدد وی
به وین به منظور شرکت در اجالس آژانس انرژی اتمی بینالمللی وی اغلب به عنوان رئیس هـیئت
نمایندگی انرژی اتمی شوروی به کشورهای غربی و بلوک شوروی سفر میکند .تنها سفر وی به آمریکا در
ژوئیه  1971برای شرکت در سومین اجالس مذاـکرات فنی شوروی و آمریکا درباره انفجارات صلحآمیز
هستهای که در واشنگتن انجام شد صورت گرفت.
موروخوف که حتمًا دیدش در اثر سفرها و روابط خارجی و سمتهایش در ”آژانس انرژی اتمی
بینالمللی“ در وین وسیعتر شده بنابر گفته بسیاری ازمقامات غربی یک فرد مغایر با همه بوروکراتهای
روسی است.
او قدری شوخطبع است گرچه همیشه در زمینه مذاـکرات فنی جدی و راستگو بوده است .او بیش از
حد شراب مینوشد ولی گویا اصًال تحت تأثیر واقع نمیشود .احتماًال در حـدود  1960مـوروخوف
دستخوش یک حمله قلبی شده بود .او به عکاسی خیلی عالقه دارد او و همسرش دو دختر و یک پسر
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دارند .موروخوف تا حدی آلمانی و تا حد خیلی کمی انگلیسی میداند ولی به هنگام مذاـکرات رسمی
احتیاج به مترجم دارد.
ویکتور نیکوالیویچ پولیاـکوف
وزیر صنایع ماشینآالت
ویکتور پولیاـکف یکماه پس از مرگ الکساندر تاراسف وزیر پیشین به وزارت صنایع ماشینآالت در
ژوئیه  1975منصوب گردید .پولیاـکف که مدت  10سال به عنوان معاون وزیر خدمت میکرد ٬درست قبل
از درگذشت تاراسف به سمت معاون اول وزیر ارتقاء یافت .شـاید وی مـهمترین نـقش را در زمـینه
طرحریزی ٬سازماندهی و هدایت کارخانه وسیله نقلیه موتوری ولگا در تولیاتی داشته باشد که در سال
 1970به تولید ماشینهای سواری پرداخت .در سال  1974وی مدیر کل مؤسسه تولید ولگا که عبارت :از
مجموعهای از شرکتهای ماشینآالت روسی و نیز کارخانه تولیاتی است گردید.
اتکا به تکنولوژی غربی
پولیاـکف ریاست وزارتخانهای را عهدهدار است که به طور عمدهای در چند سال گذشته متکی به
تکنولوژی غربی در زمینه ایجاد تسهیالت تولیدی مدرن بوده است .به عنوان مدیر کارخانه ولگا وی در
ایجاد طرح و فرضیههای تولیدی ایتالیایی وسیله شرکت فیات نظارت داشته است .مقامات این وزارتخانه
با شرکتهای آمریکایی در مورد خرید تکنولوژی و تجهیزات کارخانههای عظیم وسیله نقلیه موتوری کاما
در نبرژنیه چلنی مذاـکره کردهاند .تزریق فنون غربی منجر به افزایش عجیب تولید اتومبیل شده است٬
طرحهایی در پیش است تا به وسیله آنها یک ماشین روسی به نام ژیگولی در بازارهای امریکا به معرض
فروش گذاشته شود.
سوابق حرفهای
ویکتور نیکوالیویچ پولیاـکف در تامسک ـ سیبری مرکزی ـ در تاریخ  3مارس 1915متولدگردید .او
ـکه یک مهندس آموزش دیده است ٬در ژانویه  1954ریاست اداره تحقیق و طرحریزی را در کارخانه
وسیله نقلیه استالین موتور در مسکو عهدهدار گردید .در سالهای 57ـ 1954مطبوعات شوروی پولیاـکف
را به عنوان مهمترین طراح کارخانه کوچک وسیله نقلیه موتوری که امروزه به نام کارخانه وسیله نقلیه
موتوری مسکویچ معروف است معرفی کردند .او که به عنوان مدیر کارخانه مسکویچ جانشین وی .پی
ایوانف شده بود ٬از سال 1960به مدت  4سال تولید اتومبیلمسکویچ را اداره نمود.
دراوایل  1964پولیاـکف به طور موقت در شورای اقتصاد ملی مسکو )سونارخوز( که یکی از هیئتهای
ناظر اقتصادی منطقهای است که به وسیله نخستوزیر وقت نیکیتا خروشچف تأسیس شده بود ٬به کار
اداری پرداخت .وی که به عنوان معاون اول رئیس سونارخوز مسکو به کار مشغول شده بود یک سال بعد
ریاست آن را بر عهده گرفت که احتماًال سبب شد وی نقش مهمی را در سیاست اقتصادی منطقه داشته
باشد .ولی در اواخر  1965شوراهای اقتصادی وسیله جانشین خروشچف ملغی گردید و پولیاـکف به کار
تمام وقت در کار اداری صنایع ماشینآالت پرداخت در سال 1966وی به سمت معاون وزیر در صنایع
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ماشینآالت دست یافت ومسئولیتهایی به عنوان مدیر کل کارخانه وسیله نقلیه موتوری ولگا نیز بر دوش
وی نهاده شد.
سفرها
پولیاـکف در رابطه باوظایف خود سفرهای زیادی انجام داده است .در سالهای  1960حداقل چهاربار
از کارخانه اتومبیلسازی فیات واقع در تورین ایتالیا بازدید نمود .او در آوریل  1975برای بازدید از
تسهیالت تولیدی ماشینسازی و یک نمایشگاه ماشینآالت درنیویورک به آمریکا سفر نمود.پولیاـکف از
ـکشورهای اروپای غربی نیز چند بار دیدار کرده است.
نشریهها و جوایز
پولیاـکف در نشریات فنی شوروی درباره خصوصیات و عملکرد موتور اتومبیل مسکویچ چند مقاله
نوشته است .وی عنوان قهرمان کار سوسیالیستی را دارا میباشد .و ظاهرًا به زبان انگلیسی قادر به مکالمه
نیست.
یاـکوف پترویچ ریابف
دبیر کمیته مرکزی حزب کمونیست شوروی
یاـکوف ریابف پس از آنکه از ژانویه  1971به عنوان دبیر اول حزبی در اسورلوسک اوبالست که یکی
از مناطق مهم صنعتی دارای سازمانهای حزبی وسیع شوروی است خدمت کرده بود ٬در اـکتبر  1976به
عنوان دبیر کمیته مرکزی حزب کمونیست شوروی انتخاب گردید .ظاهرًا از وظایف ریابف در سمت
دبیری حزبی نظارت بر صنایع دفاع میباشد .با انتخاب وی تعداد دبیران حزبی ٬به یازده نفر بالغ میشوند
در حالیکه ریابف که متولد در سال 1928است جوانترین آنها میباشد.
پس از انتخاب ریابف به عنوان دبیر حزب باید او رادقیقًا زیر نظرداشت .چون او نه تنها یکی از اعضاء
واالرتبه حزبی در هیئت اجرائیه است ٬بلکه یکی از دستپروردگان عضو دفتر سیاسی یـعنی آنـدره
ـکیریلنکو است که به نظر بسیاری جانشین لئونید برژنف به عنوان رهبر حزب کمونیست شوروی خواهد
بود .خود کیریلنکو نیز در حزب اسورد لوسک اوبالست به عنوان یکی از اعضای فاقد حق رأی حزب
خدمت کرده است و هنوز هم با این منطقه در رابطه است.
روابط ریابف با کیریلنکو هرچه باشد وی به عنوان یک رهبر مستعد و توانا در مکان خود اعتباری به
هم زده است .ریابف از طریق مدیریت مؤثر شرکتهای صنعتی اسوردلوسک میلیونها روبل صرفهجویی
ـکرده است .او یکی از نویسندگان مهم پیرامون مواردی از قبیل مولد بودن کار ٬بهبود فنی ٬طرحهای مرکزی
در مقابل طرحهای منطقهای ٬مؤسسات تولیدی ٬و نقش سازمانهای حزبی در بازسازی صنایع شوروی
میباشند.
وی از آوریل  1971یکی از اعضای دارای حق رأی کمیته مرکزی حزب کمونیست شوروی بوده
است.
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ابتکارات صنعتی و نظریات اقتصادی
در سالهای اخیر ریابف در رابطه با برنامهای که برای افزایش تولیدات صنعتی از طریق تعویض مدل ٬و
توسعه کارخانههای موجود با حداقل سرمایهـگذاری داشته شهرت زیادی کسب کرده است .کیریلنکو این
فعالیتها را در مقالهای که در مارس  1975در مجله کمونیست )ـکه بوسیله کمیته مرکزی منتشر میگردد(
مورد قدردانی قرار داد و خاطرنشان ساخت که ابتکارات ریابف از طریق یکی از فرامین کمیته مرکزی
موردتأیید قرارگرفتهاند .در مصاحبهای که ریابف با پراودا در سال  1976انجام داد اظهار داشت که برنامه
او در اوبالست باعث شده است که در مدت  5سال با تغییر مدل کارخانهها به جای ایجاد کارخانههای
جدید  600میلیون روبل صرفهجویی شود.
ریابف پیرامون امور اقتصادی در نشریات مقالههای بسیار معتبری را منتشر ساخته است .یکی از
برداشتهایی که از نوشتههای اخیر وی میشود این است که مداخله حزبی در امور اقتصادی محلی در
مقایسه با مدیریت دولتی تأثیر بیشتری دارد .مثًال در سال  1975او مقالهای را در اـکونومیچکایاـگازتا
پیرامون تغییر مدل چند شرکت کشاورزی و صنعتی بچاپ رساند که در آن چند وزارتخانه خاص را مورد
انتقاد قرار داده بود .یک سال بعد ریابف درحالیکه از بیست و پنجمین ـکنگره حزبی سخن میگفت آشکارا
به انتقاد از گوسپالن و وزارتخانههای مرکزی پرداخت که در مقایسه با کار مؤثر حزب ٬کار دولت در امور
اقتصادی بسیار رضایتبخش نبوده است.
سوابق حرفهای و زندگی
یاـکوف پترویچ ریابف در  24مارس  1928متولد شد .او اـکثر زندگیش را به کار در اسورلوسک
اوبالست پرداخت .در اواخـر سـالهای  1940و اوایـل  1950در کـارخـانه مـوتورهای تـوربینی
اسوردلوسک به عنوان یک طراح کار میکرد و شبها در انستیتو پلیتکنیک اورال به تحصیل اشتغال
داشت .در سال  1952از انستیتو فارغالتحصیل و در کارخانه ابتدا به عنوان مهندس ٬و به عنوان رئیس
فروشگاه و پس از سال  1957به عنوان دبیر کمیته حزب مشغول به کارگردید .در سال 1960ریابف یکی
از دبیران حزبی اوردژونیکی ایدزاسوردلوسک اوبالست شد و از سال  1963تا  1966به عنوان دبیر کمیته
حزبی شهراسوردلوسک انتخاب شد و کارکرد .ریابف بخشی ازاوقات خود را به کار با آندره کیریلنکو که
از سال  1955تا  1962دبیراول حزب اسوردلوسک اوبالست بود میگذراند .پس از رفتن کیریلنکو به
مسکو ٬ریابف نیز زیرنظر جانشینی کیریلنکو یعنی کنستانتین نیکوالیف پیشرفت کرد .نیکوالیف چند
روش و برنامه جدید را در رشته اقتصادی ایجاد کرد و ریابف نیز که به عنوان دبیر دوم اوبالست از  1966تا
 1971خدمت میکرد ٬ظاهرًا مطالب زیادی از وی آموخت.
در اواخر  1960ریابف بکرات درباره استفاده تجربی خود از یک برنامه در اوبالست به مـنظور
سازماندهی علمی کار سخن گفت .در  1970او یک برنامه تجربی بسیار مهم راتحت بررسی قرارداد که با
منطقه شبحنیکو رابطه داشت و در آن از کاهشهای تدریجی در نیروی کار کارخانه برای پرداخت به بقیه
ـکارگرها به منظور افزایش تولید استفاده میشد .ریابف همچنین در کاربرد و به وجود آوردن مؤسسات
تولیدی که یکی از تجارب اقتصادی مهم دیگر میباشد نیز سهمی به سزا داشته است .بنابراین پس از
بازنشست شدن نیکوالیف و انتخاب وی به عنوان جانشین او در اوبالست در سال  1971اسوردلوسک
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در آن چنان برنامه ابتکاری و پیشرفتهای اقتصادی سرگرم بوده است که نظیر آن فقط در لنینگراد که یک
منطقه دارای نفوذ سیاسی است دیده شده است .از سال  1971تا زمانی که در اـکتبر  1976به عنوان دبیر
ـکمیته مرکزی حزب کمونیست شوروی انتخاب گردید ریابف به روشهای ابتکاری خود در اسوردلوسک
ادامه داد و اوبالست به همین دلیل به رقابت با لنینگراد پرداخت .در اـکتبر  1976پس از انتخاب وی به
سمت دبیری حزب ٬نشان لنین را در ازای کار خود در اسوردلوسک بخصوص به خاطر کمکهایش در
دست یافتن به اهداف برنامه پنجساله دریافت نمود.
سوابق فردی و سفرها
ریابف متأهل است .او عضو یا رئیس چند هیئت نمایندگی حزب کمونیست شوروی به کشورهای
خارجی بوده است .در  1971همراه برژنف به چکسلواـکی و همراه کیریلنکو به مغولستان سفر کرد .در
 1972همراه دبیر حزب میخائیل سوسلو به فرانسه رفت و در سال  1973به عنوان سرپرست یک هیئت
نمایندگی حزب کمونیست شوروی به بلژیک سفر نمود.
در سال بعد ریابف به همراه همسرش به گذرانیدن تعطیالت در ایتالیا پرداخت ٬ظاهرًا ریابف انگلیسی
نمیداند.
این اسناد ترجمه نشده است

ادوارد آمورسیویچ شواردنادزه
دبیر اول کمیته مرکزی حزب کمونیست گئورگیا
ادوارد شواردنادزه که یکی از جوانترین رهبران حزب منطقهای شوروی است .در سپتامبر  1972در
تصدی این سمت  7سال به عنوان
سن  43سالگی دبیر اول حزب کمونیست گئورگیا گردید .وی که قبل از
ِ
وزیر این جمهوری در امور داخلی مسئولیت حفظ نظم و قانون را بر عهده داشت .در سلسله مراتب حزبی
ـگئورگیا یک تازه وارداست .تجربه شواردنادزه به عنوان یک مدیر پلیس میتواند دلیل اصلی ارتقاء یافتن
وی به سمت کنونی باشد.
در شوروی ٬گئورگیا به عنوان منطقهای شناخته شده است که در آن سطح زندگی بسیار باال بوده و
روبل نیز از ارزش خوبی برخورداراست .مهمترین فعالیت اقتصادی گئورگیا که تولید شراب است ٬یکی از
قدیمیترین ودوستداشتنیترین بخش کشاورزی این منطقه است .اهالی گئورگیا مردمی آزادیپرست و
فردگرا هستند و برخالف دیگر ملل روسیه آنها قانون را چندان مـحترم نـمیشناختهانـد ٬چـون اوًال
نخستوزیر پیشین آیوسف استالین )ـکه خود نیز اهل گئورگیاست( آنها را اینگونه بار آورده بود و ثانیًا به
خاطر اینکه این روش از دیرباز در آنجا جا افتاده بوده است.
فردی منظم در یک جمهوری نامنظم
شواردنادزه رئیس پلیس پیشین که همه او را به صورت فردی مصمم و منظم میشناسند )ـگئورگیائیها
او را رئیس صدا میزنند(؛ از سال 1972سعی داشت عادت سرسری گرفتن مسائل ٬فساد سـیاسی٬
سرمایهداری زیرزمینی و مشروبخواری بیحدوحصر توسط نسلها را تغییر دهد .ولی اهالی گئورگیا به
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آسانی دستخوش تغییرات نمیشوند .تالش شواردنادزه جهت پاـکسازی٬اوایل با بیمیلی روبهرو شد و در
اولین سال رهبری وی درحزب گئورگیا وی با مخالفت بوروکراتیک زیادی روبروشد .در مجمع حزبی در
اوت  1973سخنگویان اشاره به بینظمی شدید عمومی کردند و شایعاتی مبنی بر وجود خطر عـلیه
شوادنادز و خانوادهاش در تمام طول سال  1973به گوش میخورد.
اخیرًا چند واقعه حاـکی از آن است که تالش شواردنادزهدر جهت پاـکسازی در گئورگیا ٬بسیار شدید٬
وسیع و مستمر بوده است .یکی از نشریات زیرزمینی شوروی که در سال 1975ظاهر شده بود ٬ادعا
میکرد که در دو سال گذشته  25000نفر توقیف شدهاند) .یکی از افراد شوروی که به گئورگیا در سال
 1974سفری داشته بود گزارش داده است که  13000عضو حزبی و کومسومولی بازداشت شده بودند(.
عالوه بر اینها آلبرت چرکین دبیر دوم این جمهوری نیز در آوریل  1975به دالیل خطاها و اشتباهات
فاحش اخراج گردید.
در سال  1976نیز به دنبال استمرار تالش همهجانبه شواردنادزه علیه فساد ٬ناسیونالیسم و انحرافات
ایدئولوژیکی در جمهوری ٬یک سری آتشسوزی و بمبگذاری انجام شد .ممکن است که با این حمالت
میخواستهاند ثابت کنند که شواردنادزه قادر نیست شرایط و اوضاع گئورگیا را تحت کنترل خود درآورد٬
شایعاتی نیز پخش شده بود که دبیر اول به علت این بینظمیها در حال اخراج است .گزارش تند و طویلی
ـکه در ژوئیه  1976توسط شواردنادزه ارائه شد ٬نشان داد که علیرغم این آشوبها او هنوز هم آنجا را تحت
ـکنترل دارد؛ ولی او که اغلب یادآور میشد که مقامات مسکو تالشهای وی را تأیید نمودهاند ٬سبب شد که
در مورد قدرت وی در جمهوری قدری نگرانی پیش بیاید.
نظریات در مورد کشاورزی
در سال  1975زمانی که گئورگیا نیز از کمبود محصوالت عمومی شوروی رنج میبرد ٬شواردنادزه
چند ایده جدید را در مورد کشاورزی مطرح نمود ٬در گزارشی که به یک اجالس حزبی محلی تسلیم
داشت وی به حمله به برنامه موجود برای ساختن تسهیالت دامداری مکانیزه پرداخت ـ این پروژه مورد
عالقه شدید مقامات مهم کشاورزی شوروی است ـ و پیشنهاد کرد که به جای آن بهتر است بخشی از
بودجه و مواد برای ایجاد بهبود در اساس غذایی این منطقه مصرف گردد .شواردنادزه چند پیشنهاد نیز به
منظور تقویت مواضع افراد زارع ارائه نمود .به طور مثال پیشنهاد کرد که تضمین شود به فردی که دامدار
است ٬حتمًا علیق الزم رسانده خواهد شد ٬و آن قسمت از زمین )زمینهای باتالقی و صخرهای( که دلخواه
نیست همراه با کمکهای فنی و کودهای الزم به مردم داده شود و دیگر اینکه زارعین ٬یک مؤسسه تعاونی
ایجاد نمایند .از سال  1975در مورد این پیشنهادات چیزی شنیده نشد ٬ولی همین پیشنهادات حاـکی از
سبک پراـگماتیک رهبری شواردنادزه است که در برابر مشکالت سیاسی روزافزون در این جمهوری
میتواند باعث بقای وی شود.
سوابق حرفهای و زندگی
ادوارد آمورسیویچ شواردنادزه در  25ژانویه  1928در گئورگیا متولدگردید .وی فرزند یک معلم بود
و در یک انستیتو پداـگوژیکی به عنوان یک مورخ تحصیل نمود ٬ولی در سال  1946کار خود را در
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ـکومسومول آغاز نمود .او پلههای ارتقاء رتبه را سریعًا پیمود و در دسامبر  1957به عنوان دبیر اول کمیته
حق رأی هیئت
مرکزی کومسول گئورگیا برگزیده شد و در سال  1958شواردنادزه به عنوان عضو فاقد ّ
ـکمیته مرکزی حزب گئورگیا انتخاب شد ٬و سه سال بعد عضو دارای حق رأی کمیته مرکزی تمام م ّتحد
ـکومسومول گردید.
شکست سیاسی و بهبود
شواردنادزه در سال  1961از سمت خود به عنوان رئیس ـکومسومول در هیئت حزبی بدون هیچگونه
توضیحی برکنار شد .وی که در سیاست شکست خورده بود مدت سه سال در موقعیت حزبی بسیار
ـکماهمیت در تبلیسی پایتخت گئورگیا به کار مشغول گردید .در سال  1965رجعت سیاسی خود را با
انتصاب به عنوان وزیر حفظ نظم عمومی در گئورگیا که بعدهااین عنوان به وزیرامورداخلی تغییر داده شد٬
آغاز کرد.
ممکن است این رجعت مرهون رابطه وی با الکساندر شلپین که در آن زمان یکی از اعضای دفتر
سیاسی حزب کمونیست شوروی بود ٬باشد.
زمانی که شواردزنادز رئیس ـکومسومول گئورگیا شد ٬شلپین دبیر اول تمام متحد ـکومسومول بود و
هنگامی که شواردنادزه به وزارت رسید شلپین در اوج نفوذ خود در مسکو به سر میبرد.
در ژوئیه  1972شواردنادزه به عنوان یک عضو دارای حق رأی هیئت حزبی این جمهوری و دبیر اول
ـکمیته حزبی شهر تبلیس برگزیده شد .شواردنادزه هنوز مدت زیادی به عنوان دبیر اول خدمت نکرده بود
ـکه پس از دو ماه به عنوان رئیس حزب گئورگیا برگزیده شد .وی از سال  1974نماینده دیوان عالی
شوروی بوده است.
سفرها
زمانی که شواردنادزه دبیر اول ـکومسومول بود برای شرکت در چند کنفرانس جوانان سفرهایی به
بلژیک ٬تونس و فرانسه نمود .و از زمان اشغال تصدی دبیر اولی جمهوری روابط خود با مقامات خارجی
را از طریق سفرها و بازدیدهای رسمی گسترش بخشیده است .در سال  1974وی به عنوان رئیس هیئت
نمایندگی شوروی به ـکنگره حزب کمونیست اطریش رفت و در ضیافت شامی که در مسکو توسط لئونید
برژنف به مناسبت ورود رئیسجمهور فرانسه ترتیب داده شده بود ٬شرکت یافت.
با سناتور ادوارد کندی در گئورگیا مالقات نمود و با عضو دفتر سیاسی یعنی نیکالی پادگورنی به صوفیا
سفر نمود .وی در مارس  1975به همراه برژنف در ـکنگره حزبی مجارستان شرکت جست.
شواردنادزه برادری به نام اییپوکرات دارد که در حزب گئورگیا بسیار فعال بوده است .در مورد شواردنادزه
اطالعات دیگری در دست نیست.
نیکوالی ایوانویچ اسمیرنف
معاون اول فرمانده نیروی دریایی
دریاساالر نیکوالی اسمیرنف به عنوان معاون اول فرمانده نیروی دریایی شوروی در اـکتبر 1974
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انتخاب شد .به عنوان دومین شخصیت فرماندهی ٬اسمیرنف وظایف روزانه را نظارت میکند و بسیاری از
تصمیمات عملیاتی را اتخاذ مینماید .اسمیرنف که در امور زیردریایی متخصص ٬است از سال  1969تا
سال  1974به عنوان فرمانده ناوگان اقیانوس آرام نظارت و سرپرستی عظیمترین ناوگان رودریایی و
دومین ناوگان زیردریایی عظیم شوروی را بر عهده داشت .بسیاری از ناظران غربی معتقدند که پس از
بازنشست شدن دریاساالر ـ شوروی سرگئی گورشکف ـ وی جانشین او خواهد گردید.
سوابق حرفهای و زندگی
اسمیرنف که در یک خانواده روستایی روسی در دهم سپتامبر  1917متولد گردیده بود ٬در سال
 1937به نیروی دریایی پیوست .وی در سال  1939از مدرسه عالی نیروی دریایی ایمنی فرونز )آـکادمی
نیروی دریایی شوروی( فارغالتحصیل گردید و به انجام وظایف در خط مقدم که عبارت بود از فرماندهی
زیردریایی در ناوگان اقیانوس آرام در جنگ جهانی دوم٬پرداخت .او در سال  1942به حزب کمونیست
شوروی پیوست .درباره محلهای خدمت وی پس از جنگ جهانی دوم اطالعی در دست نیست .بین او و
یک کاپیتان دوم )به نقل از معاون فرمانده دریایی آمریکا( با همان نام که در ناوگان دریای سیاه شوروی در
سواستپول در ژوئیه  1947خدمت میکرد شباهت زیادی وجوددارد .بیوگرافی روسی اسمیرنف حاـکی از
آن است که وی پس از جنگ در ناوگانهای دریای سیاه و بالتیک سمت فرماندهی داشت و از سالهای
 1945تا 1957از سمت فرماندهی یک زیردریایی به سمت رئیس ستاد یک واحدزیردریایی ارتقاءیافته
است .مقالهای که در یک روزنامه استونیا در سال  1966به چاپ رسیده بود از وی به عنوان عضو پیشین
شورای نظامی ”جبهه بالتیک“ که در هنگام جنگ به دفاع از شهر پایتختی تالینن مشغول بود ٬نام برده
است.
اسمیرنف احتماًال در سالهای  1950در یک آـکادمی عمومی ستادی )یک دانشکده جنگ خدمات
مشترک با دوره دوساله در آموزشهای مقدماتی و کلی(در مسکو به تحصیل مشغول بوده است .در حدود
سال  1960به عنوان ریاست ستاد ناوگان دریای سیاه منصوب گردید ٬وی زمانی که گواهینامه فوت
افسری را که فرمانده این ناوگان بود امضاء کرد به فرماندهی این ناوگان برگزیده شد .اسمیرنف تا سال
 1964در ناوگان دریای سیاه باقی ماند تااینکه به عنوان معاون دریاساالر به پایگاه ستادی نیروی دریایی
در مسکو فراخوانده شد ٬تا احتماًال به عنوان معاون عملیاتی به کار بپردازد .او تا ماه مه  1966در پایگاه
ستادی نیروی دریایی باقی ماند تا اینکه مطبوعات شوروی از او به عنوان فرمانده کل ناوگان اقیانوس
آرام در خاباروسک یاد کردند .اسمیرنف در سال  1970به درجه دریاساالری و در نوامبر  1973به درجه
دریاساالری ناوگان ارتقاء یافت .او تا سال  1974در ناوگان اقیانوس آرام باقی ماند تا اینکه به سمت
معاون فرمانده کل نیروی دریایی شوروی منصوب گردید.
یک دریاساالر سیاسی
نوشتهها و بیانات اسمیرنف بیشتر جنبه کلی ٬تاریخی و تبلیغاتی دارند تا اینکه بـه تـاـکـتیکها و
استراتژیهای خاص نیروی دریایی بپردازد .در سال  1970به عنوان نماینده دیوان عالی شوروی انتخاب
شد و در سال  1971هنگامی که فرماندهی ناوگان اقیانوس آرام را بر عهده داشت به عنوان عضو فاقد حق
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رأی کمیته مرکزی حزب کمونیست شوروی انتخاب گردید .در ـکنگره حزبی بعدی اسمیرنف به هنگام
تصدی امور به عنوان معاون فرمانده کل نیروی دریایی دیگر به عنوان عضو کمیته مرکزی حزب کمونیست
شوروی برگزیده نشد) .معموًال افرادی که در موقعیت او قرار دارند به عضو کمیته مرکزی حـزب در
نمیآیند در حالی که فرمانده ناوگانها برای عضویت انتخاب میگردند(.
سفرها
ـگذشته از سفرهای دریایی٬اسمیرنف به ندرت به خارج از شوروی سفر کرده است .او در سال 1967
به عنوان عضو هیئت نمایندگی نیروی دریایی شوروی به یوگسالوی سفر کرد و با وزیر دفاع وقت آندره
ـگرچکو در مارس  1969به پاـکستان و هند سفر نمود .اسمیرنف در ماههای آوریل و مه  1972در یک
مأموریت حسن نیت از سریالنکا دیدار به عمل آورد.
سوابق فردی
بنا به گزارش وابسته نظامی آمریکا در مسکو ٬اسمیرنف دارای قدرت ابتکاریهای است که وی را از
فرماندهان دیگر شوروی متمایز میسازد .در سال  1965هنگامی که در پایگاه ستادی نیروی دریایی در
مسکو به سر میبرد بسیاری از وابستگان نظامی خارجی او را فردی خوشبرخورد ٬تیزهوش و قابل
اعتماد توصیف کردهاند؛ یکی از دریاساالرهای وقت شوروی از او به عنوان یک جوان مطلع یاد کرده
است.
وابستگان نظامی آمریکایی که توانستهاند با وی گفتگوهایی انجام دهـند مـعتقدند کـه او دربـاره
سوسیالیزم شوروی قدری ایدهآلیست است ٬ولی علیرغم کمحرفی وانزواطلبیاش بسیار رکگو و خوش
برخورد میباشد .او ظاهرًا آمریکاییها را دوست دارد و به آنها به دیده احترام مینگرد.
اسمیرنف بسیارتنومند و دارای بدنی مستحکم است .او متأهل است و یک دختر دارد .به زبان انگلیسی نیز
نمیتواند صحبت کند.
سمن کوزمیچ تسویگون
معاون اول ریاست کمیته امنیت دولتی
سرهنگ تمام سمن تسویگون که یک مقام اطالعاتی است ٬از سال  1967معاون اول ریاست کمیته
امنیت دولتی یعنی ک.ـگ.ب .بوده است .به عنوان مهمترین معاون رئیس ک.ـگ.ب .ـ یوری آندروپف ـ او
فرمانده دوم سازمانی است که مسئول امنیت داخلی )شامل پلیس مخفی( و فعالیتهای جاسوسی خارجی
میباشد .از سال 1971تسویگون عضو فاقد حق رأی کمیته مرکزی حزب کمونیست شوروی بوده است
ـکه بسیاری از پیشینیان او نتوانستند این عضویت را دارا شوند.
جانشین آندروپف؟
بسیاری از ناظران معتقدند که تسویگون جـانشین مسـلم آنـدروپف رئـیس ک.ـگ.ب .مـیباشد.
تسویگون که یکی از ”افراد مورد عالقه برژنف میباشد )چون از نظر شغلی و احتماًال از نظر خانوادگی با
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دبیرکل لئونید برژنف وابسته است( ٬در غیاب آندروپف به عنوان رئیس ک.ـگ.ب .فعالیت میکند و معموال
به عنوان یک مقام ک.ـگ.ب.در ضیافتهای عمومی شرکت میکند و حتی اخیرًا به نوشتن کتاب نیز دست
زده است .ولی برخالف معمول تسویگون ارتقاء نیافت٬چون آخرین رئیسی که برای ک.ـگ.ب .از میان این
سازمان انتخاب گردید یعنی الورنتی بریا به خاطر جاهطلبیهای سیاسی در سال  1953اعدام گردید.
همبستگی ظاهری تسویگون با برژنف نیز میتواند مانع از این انتخاب شده باشد .اـگر رهبری جمعی
خواهان آن بوده باشد که مقامات مهم ک.ـگ.ب .از نظر سیاسی خنثی باقی بمانند.
رماننویس و ناظر
تسویگون که در میان مقامات مهم ک.ـگ.ب .به نگارش عالقه بسیار دارد در نوشتههایش تنها از یک
روش طرفداری میکند .چاالـکی در برابر خرابکاریهای داخلی و خارجی .گرچه دیگر مـقامات ایـن
سازمان نیز طرفدار این آهنگ هستند ولی گویااو بیشتر و با عدم تردستی آنرا اعالم میکند .در سالهای
اخیر تسویگون کمک بسیاری در نشر یک مجله حزبی بـه نـام liticheskoye - Samoobrazovaniye
)خودآموز سیاسی( ٬آشوبگر و کمونیست نموده است .او مؤلف دو کتاب با نامهای ) My Vernemsyaما
باز خواهیم گشت( در سال  1971و یک کتاب نیمه اتوبیوگرافیک درباره جنگ پارتیزانی در اوکراین و
ـکتاب ) Taynyy Frontجبهه مخفی( در سال  1973که گویای عملیات جاسوسی غرب علیه شوروی
است میباشد .در سال  1971یکی از مخالفین در مسکو هنگام توصیف آندروپف به معنی ”لیبرال“ با
استانداردهای ک.ـگ.ب ٬درباره تسویگون گفت” :جانشین آندروپف چیز دیگری استـ ...اـگر او جانشین
شود یک جو شدیدتر به وجود خواهد آمد“.
سوابق حرفهای و زندگی
سمن کوزمیچ تسویگون در  27سپتامبر  1916در اوکراین متولد گشت .پس از فارغالتحصیل شدن از
مدت کوتاهی به عنوان دبیر و مدیر یک دبیرستان در اودسا
انستیتو تعلیمی آموزشی اودسا در سال ّ 1937
اوبالست ـ قبل از اشتغال به کار اطالعاتی در سال  1939ـ پرداخت .تسویگون در سال  1940به حزب
ـکمونیست شوروی پیوست .گذشته از خدمت در ارتش شوروی )45ـ (1941درباره فعالیتهای دیگر وی
در دهه بعد اطالعی در دست نیست.
بین سال  1951و  1967تسویگون در سه جمهوری شوروی موقعیتهای اطالعاتی مهمی را اشغال
نمود .از سال  1951تا  1955به عنوان معاون ریاست اطالعاتی مولداویا )ـکه هممرز رومانی است( کار
ـکرد در حالی که سال اول ٬دبیر اول حزبی این جمهوری برژنف بود.
تسویگون بعدها پس از آنکه برژنف دبیر حزب کمونیست شوروی در مسکو گردید و به حمایت او در
مولداویا پرداخت به عضویت هیئت حزبی مولداویا درآمد .تسویگون در سال  1955به عنوان رئیس
ـک.ـگ.ب به جمهوری تاجیکستان )هممرز افغانستان و چین( رفت و دو سال بعد سمت ریاست را بدست
آورد .در سال  1963تسویگون رئیس ک.ـگ.ب در آذربایجان هممرز ایران شد و تا سال  1967همین
سمت را حفظ کرد تااینکه به مسکو رفت تا به سمت معاونت آندروپف درآید .در نوامبر 1967تسویگون
معاون اول ریاست این سازمان گردید.
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جوایز و پاداشها
تسویگون از سال  1966نماینده دیوان عالی شوروی بوده است .او دو جایزه دریافت کرده است :یک
مدال کار ٬که در سال  1957زمانی که وی معاون ریاست ک.ـگ.ب درتاجیکستان راعهدهدار بود به اوداده
شد ٬و یک تقدیرنامه که در سال  1966در پنجاهمین سالگرد تولدش به وی داده شد.
سوابق خانوادگی
بنابه گزارشات تأیید نشده ٬تسویگون یکی از خویشاوندان سببی هـمسر بـرژنف مـیباشد .او و
همسرش روزاـمیخایلونا دو فرزند دارند :که یکی از آنها دختری است به نام وال و دیگری پسری است به
نام میخائیل که ازدواج کرده است .این پسر که حدودًا در سال  1944متولد شده بود و در سال  1968از
دانشکده روابط بینالمللی دانشگاه دولتی مسکو فارغالتحصیل شده بود .به عنوان وابسته و مترجم در
سفارت شوروی در بیروت در سالهای  1968تا  1972خدمت میکرده است.
ـکیریل استپانویچ سیمونف
رئیس اداره حمل و نقل و ارتباطات ٬کمیته مرکزی حزب کمونیست شوروی
ـکیریل سیمونف پس از آنکه  20سال در راهآهن شوروی کار کرد؛ به ریاست اداره حملونقل و
ارتباطات کمیته مرکزی حزب کمونیست شوروی در ژوئن  1962رسید؛ وی که در اوایل سالهای 1940
یک مهندس و سرپرست ایستگاه بود ٬در میان محققین و مدیران راهآهن شوروی ٬با فرا رسیدن سالهای
 1960اهمیت ویژهای پیدا کرد .سیمونف در موقعیت کنونیش به عنوان یک کانال حزبی در پیاده کردن
سیاست حزبی در زمینه خطوط دریایی ٬راهآهن ٬حملونقل خشکی ودریایی وسیستمهای ارتباطی چون
رادیو ٬تلفن و تلویزیون عمل میکند .او که از سال  1943عضو حزب کمونیست شوروی بوده است ٬در
سال  1966به عضویت کمیسیون حسابرسی مرکزی درآمد.
ـکارهای اولیه در راهآهن
ـکیریل استپانویچ سیمونف در  17آوریل  1917در پتروگراد )ـکه اـکنون لنینگراد است( متولد گردید.
بنابه گزارشها در سال  1939در جنگ بین روسیه و فنالند او یک افسر سیاسی بوده است ٬ولی محتملتر
این است که او در آن زمان در انستیتو راهآهن لنینگراد که از آن در سال  1940فارغالتحصیل شده بود٬
مشغول تحصیل بوده است .سال بعد برای کار عازم راهآهن اـکتبر همان شهر گردید و حرفه خود را در زیر
بمبارانهای زمان جنگ فراـگرفت .در سال  1947رئیس قسمتی از راهآهن شده بود .کمی بعد از وزارت
راهآهن ٬یک پست اداری را اشغال نمود .وی که در سال  1949جهت دیدن آموزشهای بیشتر انتخاب شده
بود ٬از آـکادمی حملونقل راهآهن مسکو در سال  1951فارغالتحصیل گردید و درجه علوم فنی و عنوان
استادیار را دریافت کرد .سیمونف در سال  1951به وزارت راهآهن بازگشت .یک سال بعد به عنوان
رئیس بخش انستیتو تحقیقات مرکزی علمی این وزارتخانه انتخاب شد .در سال  1955وی سرپرست
مهندسین اداره مرکزی ترافیک راهآهن گردید.
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ـگسترش نفوذ
در  1957کارسیمونف در وزارت راهآهن باال گرفت.اوابتدا به عنوان معاون رئیس و کمی بعد درهمان
سال به عنوان معاون اول رئیس در شورای فنی و علمی وزارتخانه انتخاب شد .در همان زمان به سفرهای
رسمی خارجی پرداخت .در یکی از همین سفرها یکی از همکاران اعالم داشت که نفوذ سیمونف بیشتر از
موقعیت شغلی اوست و او را ”شخص شماره  “3وزارت راهآهن که مسئول انستیتوهای آموزش عالی در
زمینه تربیت و آموزش مهندسین راهآهن و انستیتو تحقیقات علمی این وزارتخانه و صدها آزمایشگاه
تحقیقاتی و تجربی راهآهن میباشد ٬توصیف نمود .نوشتارهای سیمونف در آن زمان نیز حاـکی از حوزه
وسیع نفوذ اوست.
در  1958و  1960مقاالتی درباره سیستم راهآهن انگلیس و سوئد نوشت و کارهای مهمی در زمینه
مشکالت سازمانی ترافیک راهآهن در  1961انجام داد.
در کار حزبی
در سال  1961سیمونف بدون هیچگونه توضیحی ازوظایف وزارتی خود برکنار شد و به عنوان رئیس
راهآهن گورکی انتخاب شد که مسئولیتهای سنگینی را متوجه او میساخت که امتیازات موقعیت پیشین او
در مسکو را دارا نبود ٬ولی در سال بعد پیشرفت از طریق دیگری حاصل شد و سیمونف به عنوان معاون
ریاست اداره حملونقل و ارتباطات در کمیته مرکزی حزب کمونیست شوروی به پایتخت فراخوانده شد٬
و کمی بعد ریاست همین اداره را عهدهدار شد .پیشرفت سریع سیمونف خیلی عجیب است ٬چون او هیچگاه
به عنوان رئیس یک وزارتخانه یا معاون وزیر عمل نکرده بود ولی یک سال پس از آنکه مسئولیت یک
شبکه راهآهن ایالتی را عهدهدار شد او ناظر حزبی در کل سیستم حملونقل و ارتباطات شوروی گردید که
شامل وزارت راهآهن ٬صنایع اتومبیلسازی ٬ناوگانهای دریایی ٬ارتباطات و نـاوگانهای رودخـانهای
میباشد.
چنین پیشرفتهایی اـکثرًا از طریق خویشاوندی با یکی از اعضای مهم گروه رهبری حاصل میشود ٬در
حالی که سیمونف دارای چنین امتیازی نیست.
سفر و سمتهای
سیمونف به عنوان عضو نمایندگی راهآهن شوروی در نوامبر و دسامبر  1960از آمریکا بازدید کرد و
از کانادا در سال  1967دیدار نمود .در اوایل سالهای  1970سیمونف به مغولستان رفت تا کارهای حزبی
را مطالعه نماید ) (1971و ریاست هیئت نمایندگی حزب کمونیست شوروی به مجارستان را نیز بر عهده
داشت ) .(1972اخیرًا وی به همراه دبیر اول حزب پترماشروف از بلوروسیان برای شرکت در کنفرانس
اروپایی وحدت با دموکراتهای شیلی به پاریس رفت(1974) .
وی که یکی از نمایندگان دیوان عالی شوروی و پارلمان از سال  1967بوده است ٬به عنوان عضو
ـکمیسیون حملونقل و ارتباطات از سال  1971تا  1975نیز عمل میکرده است.
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یک بورکرات فعال
ناظران سیاسی با سیمونف برخورد زیادی نداشتهاند .یکی از میزبانان آمریکاییش در سال  1960او
را فردی مطلع ٬مدیری با استعداد و دارای نیروی محرکه قوی توصیف کرده است.
سیمونف در آن زمان خیلی به گفتگو تمایل نشان میداد گرچه درباره خودش حرفی نمیزد .او قدری
انگلیسی میدانست و خیلی زود دچار هیجان میشد و گاهی هم صدایش را بلند میکرد .یکی از مقامات
ـکه با سیمونف به زبان آلمانی صحبت کرده بود گفت” :تکلم خوب وی به این زبان باید حاصل اقامت
طوالنی وی در آلمان بوده باشد“.
سیمونف و همسرش ٬که معلم زبانهای انگلیسی و آلمانی در سال  1960بود ٬یک دختر دارند که در
سال  1944متولد شده است.
سند شماره )(32
زمان و مکان :چلوکبابی برادران در امیراتابک9 ٬ژانویه  19 1978دی 1356
خیلی محرمانه
شرکتکنندگان:گواننادی کازانکین٬دبیراولسفارتروسیهجان.دی.استمپل ازسفارتآمریکا درتهران
موضوع :بازدید ریاست جمهور از ایران و مذاـکرات خاورمیانه
بازدید رئیسجمهور ـکارتر از ایران
پس از ضیافت اولین روز سال نو ٬این اولین باری بود که کازانکین را مالقات میکردم .او از دیدار
رئیسجمهور بسیار خوشحال و نسبت به آن عالقهمند بود .او با اظهار این موضوع که انتظار داشتیم چه
چیزهایی کسب کنیم ولی در واقعیت نتایج چه بود بحث را آغاز کرد .با خنده به او گفتم که بهتر است
فهرستی از سؤاالت مورد عالقهاش را دراختیارم بگذارد ٬چون در آن صورت بهتر خواهم توانست به آنها
پاسخ دهم ٬او ظاهرًا خجلتزده شد و گفت که دیگر سؤالی ندارد .به او گفتم که بازدید رئیسجمهور یک
موفقیت زودرس بود و کل سفر ایشان بخصوص به لهستان نتایج بسیار چشمگیری برای دولت به همراه
داشت.
مذاـکرات صلح خاورمیانه
نکته شگفتآور این است که کازانکین در مورد مذاـکرات بین پرزیدنت ـکارتر و شاهحسین اصًال به
سؤال نپرداخت .او به صحبت درباره اجالس آسوان پرداخت و من از روی القیدی از او درباره شایعه
)ـکاذب(پرواز قذافی رهبر لیبی به آسوان سؤال کردم .کازانکین گفت که در اینباره چیزی که نمیداند هیچ
بسیار گیج هم شده است .هربار که سعی میکرد درباره نقش آمریکا در مذاـکرات کنونی خاورمیانه سؤالی
به میان بکشد ٬من در جواب سؤال میکردم که نقش قذافی چه خواهد بود و حتی پیشنهاد میکردم که
حافظاسد از سوریه ممکن است پنهانی به ”اجالس“ بپیوندد .پس از تکرار این سؤاالت برای بار سوم او
تقریبًا داستان را باور کرده بود و باورش تا آن اندازهبود که از دیگران درباره آن حتمًا سؤال خواهد کرد.
سوابق بیوگرافیک
در طول گفتگو کازانکین گفت که در ماه مه یا ماه ژوئن 1979ایران راترک خواهد گفت .وقتی که از او
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درباره محل کار آیندهاش سؤال کردم ٬جواب داد که نمیخواهد در هیچجا خارج از وطنش کار کند .او
امیدوار است بتواند در ”مؤسسه روابط خارجی“ به کار مشغول شود تا اینکه بتواند تحصیالت خود را در
بخش دکترا به پایان برساند .وی گفت که در این زمینه فقط امیدوار است چون اخذ درجه دکترا مستلزم آن
است که شخص کتابی را که حاوی عقاید جدید شخص باشد انتشار دهد و به تدریس ٬به قول معروف
”شاـگردان خود نیزپرداخته باشد“ .ما بابیتفاوتی درباره معادل بودن این دکترا با همان درجه در آمریکا به
سخن پرداختیم .نتیجه این بود :که با هم تفاوت دارند .وی اظهار داشت که یلنا همسرش نیز مایل است به
روسیه برگردد ٬او مایل است شغل روزنامهنگاری خود را از سر بگیرد .به گفته وی همسرش برای نشریات
مختلف نگارشهایی داشته که از آن جمله است مجله الیف روسی )زنان روسی( که به زبان انگلیسی نیز
منتشر میگردد.
وقتی که از او رسمًا دعوت کردم که در رستوران کاروانسری سفارت آمریکا با هم غذا بخوریم) ٬برای
اولین بار( قبول کرد ٬بنابراین روز  5فوریه موقع نهار را انتخاب کردیم ٬و من نیز در عوض موافقت کردم که
در حمام سونایی که در کمیسیون بازرگانی روسیه ٬دایر است )سیاست عرقریزی؟( شرکت نمایم.
سند شماره )(33

خیلی محرمانه

صورت مذاـکره
شرکت کنندگان :گواننادی کازانکین ٬سفارت روسیه جان دی .استمپل ٬سفارت آمریکا
زمان و مکان 5 :فوریه  1978ـ  16بهمن  ٬56رستوران کاروانسرا ٬و کمیسیون بازرگانی روسیه ٬تهران
ـ ایران
موضوع:نظریات روسیه درباره خاورمیانه ٬شاخ آفریقا و تظاهرات اخیر قم و حمام سونای جدید روسی
ـکازانکین و من در رستوران کاروانسرا در سفارت آمریکا نهار خوردیم و بعد به کمیسیون بازرگانی
روسیه رفتیم تا حمام سونای جدیدًا تأسیسشده را آزمایش کنیم .روسها از حمام جدید سونایی که
احداث کردهاند و در آن از چوبهای فنالندی در داخل و چوبهای روسی برای اتاقهای انتظارورختکن
استفاده کردهاند بسیار احساس غرور میکنند .کازانکین گفت که کمیسیونر بازرگانی روسیه این حمام را
احداث کرده است و از سفیر فنالند و آلمان شرقی دعوت کرده است تا برای استفاده آن بیایند .ساختمان
حمام سونا کامًال تمام شده است ٬لیکن استخر کوچک ورودی آن هنوز ناتمام است .کازانکین خیلی سعی
داشت مرا به آن حمام سونا دعوت کند ولی من نپذیرفتم تا اینکه دعوت مرا در مورد صرف نهار در
رستوران کاروانسرا پذیرفت.
عالوه بر مورد مربوط به روابط آمریکا و شوروی کازانکین درباره سه موضوع صحبت به میان آورد.
تضاد میان اتیوپی و سومالی
ما تا حدی راجع به شاخ آفریقا بحث کردیم .من از نقل و انتقاالت هوایی روسیه در آنجا انتقاد کردم و
ـکازانکین اصرار داشت که این کار انجام نگرفته است .کازانکین دوبار از من سؤال کرد که آیا ایران به
سومالی کمک خواهد کرد .من گفتم که در اینباره چیزی نمیدانم ولی حتمًا بستگی به ادامه کمک روسیه
به اتیوپی دارد .وی گفت که روسها به اتیوپی به منظور حراست از مرزشان کمک میکنند و در صورتی که
آنها وارد مرز سومالی شوند ما به سومالیائیها نیز برای دفاعاز مرزشان کمک خواهیم کرد .من ناباوری
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خود را از این گفته ابراز کردم و گفتم بهترین راه برای حل این مسئله حمایت از سازمان وحدت آفریقا
) (OAUمیباشد.
وضعیت در خاورمیانه
ـکازانکین اصرار داشت که صلح در خاورمیانه ممکن نیست مگراینکه همه در ژنو به مذاـکره بنشینند.
من سؤال کردم که آیا روسیه مایل است درباره مذاـکرات سادات و بگین در ژنو به مذاـکره بنشیند ووی گفت
امکان مذاـکره درباره هرچیزی هست ولی مهم رفتن به ژنو است .این موضع او از یک ماه پیش خیلی
شدیدتر شده است.
تظاهرات در قم
تنها مورد در رابطه با اوضاع داخلی که ظاهرًا مورد عالقه کازانکین بود ٬همان تظاهرات 9ـ 7ژانویه
در قم بود .او از نظر من در اینباره پرسید و من گفتم همه اینها مربوط به عکسالعمل بیش از حد پلیس
است ٬در جواب این سؤال من که به نظر او چه کسی رهبریکننده این تظاهرات است ٬وی گفت که احتماًال
متعصبین مذهبی این کار را میکنند .او یا نمیدانست و یا نمیخواست بیشتر از این جواب بدهد و ظاهرًا
اینطور معلوم میشد که روسها درباره کارکردداخلی وضعیت قم چیزی نمیدانند .او چندبار از من پرسید
ـکه چطور افرادی به نظر من در این تظاهرات شرکت دارند و من گفتم که ظاهرًا رهبران مذهبی هستند ولی
ـگفتم که درباره اصول اعتقادی آنها چیزی نمیدانم.
ـکازانکین گفت که سفارت روسیه چنداعالمیه از”اتحادیه نیروهای جبهه ملی“دریافت کرده است .در
جواب سؤاالت من به توضیح درباره اعالمیهها پرداخت که ظاهرًا همانهایی هستند که سفارت ما نیز
دریافت داشته است .من خاطرنشان ساختم که ما اصًال درباره این گروه چیزی نشنیدهایم و ظاهرًا او باید
خیلی سعادتمند باشد که این اخبار را از طریق پست بدست آورده .او خندید.
نکات بیوگرافیک
در طول دو ساعتی که در حمام سونا صرف کردیم او اطالعات زیر را درباره خودش و چند کارمند
دیگر روسی در اختیار من گذاشت.
ـکازانکین یک بازیگر بسکتبال بود ولی از زمانی که به خاطر جراحتی در سال  1975از تیم انستیتو
وزارت خارجه کنار رفته بود دیگر بازی نکرده است زمانی که مچ پایش شدیدًا در رفته بود با همسرش
یلنا آشنا شد و سه سال قبل از ازدواج در  1960با او دوست بود .او از مالقاتهایش با عبارت انگلیسی
”جور درآمدن“ یاد کرد که سبب شده بود مقدمات را به خوبی پشت سر بگذارند .کازانکین دوباره اظهار
امیدواری کرد که به روسیه برگردد و در انستیتو خارجه این وزارتخانه تحصیالت خود را در رشته دکترا به
پایان برساند .او اصًال مایل نیست که در خارج از روسیه خدمت کند و از کار فعلی خود نیز بسیار ناراضی
است .او از اظهار نظر پیرامون ازدواجش امتناع ورزید ٬و با وجود اینکه فرصتی چند پیش آمد ولی من
اصرار زیادی نکردم.
با وجود اینکه کمیسیون بازرگانی روسیه این حمام سونا را ایجاد کرده ٬ولی سفیر شوروی زیاد به آن
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اهمیت نمیدهد .کازانکین گفت که این حمام سونا به وسیله کارمندان سفارت در اوقات بیکاری ساخته
شده است) .جالب است! ما هم باید از یک چنین کار داوطلبانه استفاده کنیم( ٬کمیسیون بازرگانی در
محوطه خود چند زمین والیبال و یک زمین کهنه استفادهنشده تنیس و فضای سبز زیادی دارد .و در شمال
بازار در کوچه باریکی به نام پورمداری در محوطهای که سفارت روسیه در آن قرار داشت واقع شده است.
ج .دی .استمپل
تا اینکه سفارت جدید در سال  1965ساخته شد.
سند شماره )(34

خیلی محرمانه
صورت مذاـکره
شرکتکنندگان :جان دی .استمپل مقام سیاسی سفارت آمریکا ٬گواننادی کازانکان )ـکـازانکـین ـ م(
سفارت روسیه ٬تهران
زمان و مکان 19 :مارس  1978ـ  28اسفند  ٬1356چلوکبابی برادران ٬خیابان امیراتابک
از پنجم فوریه به بعد این اولین باری بود که با کازانکان مـالقات مـیکردم .او یکـبار بـه عـلت
سرماخوردگی از مالقات امتناع ورزید .گذشته از صحبتهای معمولی ٬نکات زیر از اهمیت و عالقهای
برخوردار بود.
پایگاههای اتمی آمریکا در ایران
ـکازانکین بسیار کنجکاو بود شرایط فروش این کارخانههای انرژی اتمی آمریکا به ایران را بداند .وی
ـگفت که شنیده است موافقتنامههای مربوطه قرار است در آخر مارس به امضاء برسد و خواستار ارائه
جزئیات بیشتر شد .من به طور مشروح از بیخبری خوداز این موضوع سخن گفتم و درباره تصویب الیحه
عدم تکثیر پایگاههای اتمی در آمریکا اشاره کردم و گفتم که بنابراین راه برای از بین رفتن اـگرها و اماها باز
است.
شایعات در تهران
ـکازانکان و من به بحث درباره شایعات رایج در تهران درباره حملههایی که علیه ایرانیها و خارجیها
در  3 ٬2هفته گذشته شده پرداختیم .به کازانکان درباره داستان گزارش شده وسیله خبرگزاری تاس مبنی
بر مورد تجاوز قرار گرفتن سه آمریکایی گفتم ٬او حالت تدافعی گرفته گفت که چینیها این اخبار و شایعات
را ایجاد میکنند .گفتم ممکن است اینطور باشد ولی من درباره تعریف این داستان از طریق خبرگزاری
تاس از چند نفرشنیدهام .از او خواستم که درباره آن تحقیق کرده از آنها بخواهد که این کارها را نکنند .هر
وقت من اینطور مسائل را پیش میکشم او فورًا جواب میدهد که کار ٬کار چینیهاست.
شاخ آفریقا
ما خیلی مختصر درباره شاخ آفریقا گفتگو کردیم .من از موضع اصلی آمریکا که عبارت بود از ماندن
”ارتش روسی ـ کوبائی“ در بخش اتیوپیائی مرز برایش گفتم ٬و او از اینکه رویه صحبت بنابه دلخواهش
پیش میرود خشنود بود گفت که چینیها شایعاتی در مورد مداخله شوروی در آنجا پخش کردهاند.
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دولت آموزگار
ـکازانکان عقیدهام را نسبت به دولت آموزگار سؤال کرد .من نظر او واینکه چرامیخواهد نظر مرا بداند
سؤال کردم .وی گفت که سفارت )شوروی ـ م( مروری بر امور داخلی ایران دارد ولی به نظر ما هنوز موقع
این کار نرسیده است .انتظارداشتم که وی بگوید که آموزگار عامل امریکاست ولی او اصًال اشارهای به این
ج .دی .استمپل
موضوع ننمود.
سند شماره )(35

خیلی محرمانه
صورت مذاـکره
شرکتکنندگان :ویکتور کازاـکف ٬از سفارت شوروی ٬تهرانرالف بولیس ٬سفارت امریکا ٬تهران
زمان و مکان 3 :آوریل  1978ـ 14فروردین  ٬57چاتانوگا خیابان خردمند
سوابق:
ـکازاـکف جوانی است بسیار جسور ٬از اعضای سازمان ک.ـگ.ب که حدود دو یا سه سال است که در
ایران بسر میبرد .او سی ساله بوده و با همسرش )ـکه در شوروی معلم زبان آلمانی بود( و یک فرزند
سهساله در اینجا بسر میبرد .او از سال  1955در سازمان خدمات خارجی روسیه به کار مشغول بود تا
اینکه در سن  18سالگی به انستیتو امور بینالمللی مسکوپیوست .قبل از اینجا در کابل به کار مشغول بوده
است.
ما در ضیافت نهار ماه مارس کنسولگری با هم آشنا شدیم .در آن موقع ٬او پیشنهاد کرد که در ایام
نوروز با هم مالقات کنیم .حدود یک هفته بعد ٬او به خانهام تلفن زد )در ساعت  11بعدازظهر( و خواست
ـکه قراری برای صرف نهاربگذاریم .ما تاریخ 27مارس در چاتانوگارا قبول کردیم ٬لیکن در ساعت مقرر
حاضر نشد .دو روز بعد او )از یک تلفن عمومی( با من تماس گرفت و عذرخواهی کرد .ظاهرًا تلفنهای
سفارت روسیه از کار افتاده بود و به همین جهت نتوانسته بود مرا از اینکه نمیتواند در نهار شرکت کند٬
آـگاه سازد.او مصرًا عذرخواهی میکرد و باالخره قرارگذاشتیم که در همان زمان و مکان در سوم آوریل با
یکدیگر مالقات نماییم.
برای اینکه ثابت کند که خیلی از این سر وقت حاضرنشدن قبلی ناراحت است یک شیشه ودکای
استولیچنایا را که به صورت هدیه بستهبندی کرده بود برایم آورد .علیرغم معروفیتش به حالت تهاجمی٬
وی در آن جلسه بسیار متواضع بود و من در اـکثر موارد سکان بحثوگفتگو را هدایت میکردم.
ناآرامی در ایران
پس از مقایسه کوتاهی از خدمات خارجی و بحثمسکو و واشنگتن و مشکالت انتصابی دیپلماتها ٬ما
به صحبت پیرامون ناآرامی در ایران پرداختیم .من از او خواستم تا تحلیلی از این ناآرامیها بدهد ٬و وی از
توضیحات کتابهای رایج یعنی قیام تودههای مظلوم برای به انهدام کشیدن و دورانداختن زنـجیرهای
اسارتشان و غیره سخن گفت .من در جواب گفتم که ایران آنطور هم که او تصور میکند محیطی آـکنده از
ظلم نیست و درباره دوستان ایرانیم صحبت کردم که به خانهام میآیند و باالخره بـه انـتقاد از شـاه
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میپردازند .اـگر ترس از ساواـک آنطور که ویکتور میساخت ومیپرداخت در همه جا وجود داشت چرا
آنها در خانه یک دیپلمات خارجی به انتقاد دست میزدند.
دیپلماتهای روسی در ایران
باالخره بحث به مشکالتی کشید که دیپلماتهای روسی بـا آن در ایـران بـرخـورد مـیکنند او از
محدودیتهایی که درباره مسافرت در داخل ایران وجود داشت ٬و عدم حمایت دولت ایران )مثًال ٬مسئله
ـکارنکردن تلفن در سفارت روسیه( تفتیش به وسیله مأمورین ساواـک ٬و غیره سخن گفت .او از اینکه
میشنید که دیپلماتهای آمریکایی حتمًا الزم نیست از حرکاتشان در داخل ایران وزارت امور خارجه را
باخبر سازند ٬ظاهرًا بسیار تعجب میکرد.
روابط ایران و آلمان شرقی
سپس درباره خروج سفیر ایران از آلمان شرقی صحبت کردیم .ویکتور گفت که ”اوباش“ایرانی توسط
آلمان غربی به برلین شرقی فرستاده شده بودند تا روابط بین ایران و آلمان شرقی را تیره و قطع سازند .وی
این روش خالف ”دتانت“ را محکوم نمود .ازاوپرسیدم که آیاوجود جاسوسهای آلمان شرقی در ردههای
باالی حکومت آلمان غربی مغایر با ”دتانت“ نیست .وی از این داستان جاسوسی به عنوان وسیلهای در
منحرف ساختن افکار عمومی آلمان غربی توسط دولت این کشوراز تورم و بیکاری نام برد .عالوه براینها
وی گفت ٬در صورتی که یک مقام دولتی بخواهد با ارائه بعضی از اسناد پولی دربیاورد این مسئله ”فقط
مربوط به خود اوست“.
ویکتور صورتحساب را پرداخت و قبل از جدا شدن قرار گذاشتیم که در دهم آوریل در غذاخوری
آر .ال .لویس
ـکنسولگری با یکدیگر مقاالت نماییم.
سند شماره )(36

خیلی محرمانه
صورت مذاـکره
شرکتکنندگان :گواننادی کازانکان )ـکازانکین(از سفارت روسیه در تهران ـ ایران جان .دی .استمپل
سفارت امریکا در تهران ـ ایران
زمان و مکان 16 :می  1978ـ 26اردیبهشت  ٬57چلوکبابی برادران
موضوع :کودتا در افغانستان و اختالالت موجود در ایران
نهار امروز تقریبًا باعجله برگزار شد ٬ولی خیلی راحت بود و اصًال آثاری از ناراحتی و فشار عصبی در
او دیده نمیشد .تنها سؤال او مربوط به ناآرامیهای اخیر در ایران بود .من جوابهای بسیار سادهای به او
عمال آموزش یافته روسیه در آن شرکت دارند ٬چیزی به میان
دادم و از نفوذ مذهب و این امکان که ّ
نیاوردم .کازانکین اظهار داشت که شوروی کامًال خود را کنار کشیده است ٬چون دقیقًا تحت کنترل است.
وقتی که درباره خروج دیپلماتهای روسی بحث به میان کشیدم او با یک حالت تدافعی گفت که اینها نقل و
انتقاالت عادی هستند ٬و خیلی سریع اظهار داشت که نمیخواهد اسامی افراد مشخصی را به بحث بکشند.
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افغانستان
وقتی که از او به این دلیل که حکام افغانستان به وسیله روسها شناخته شدهاند ٬دربـاره اتـفاقات
افغانستان سؤال کردم ٬جواب داد که ”آنها افراد حزبی هستند“ و قطعًا تحت کنترل روسیه قرار ندارند
)اظهار نظر :ما هم باور کردیم!( .کازانکین با خاطرنشان ساختن این نکته که ترکی برای سفارت آمریکا
ـکار میکرده به صحبت ادامه داد و حتی گفت او ”عامل شماست“ .ما از این بیهودگی سخن هردو به خنده
افتادیم .کازانکین )در سالهای 67ـ 1965در افغانستان خدمت میکرد (.گفت که فکر میکرد افغانها قدری
ناسیونالیست باشند و امیدوار بود که روابط بین روسیه و افغانستان بهتر باشد .از نکات مسخرهای که به
میان میآورد معلوم بود که وقایع اخیر افغانستان به دلخواه کرملین بوده است.
ـکارمندان سفارت روسیه
ـکازانکین نمیدانست که آیا مقام سفارتی روسیه کاپیشین اینجا را ترک کرده است یا نه ولی فردی
آقای پالختی را که یک مشاور سیاسی روسی بود معرفی کرده .کازانکان بدون توضیح گفت که سه مشاور
سیاسی روسی در حال حاضر در اینجا حضور دارند و آنقدر مبهم صحبت کرد که باالخره نتوانستم بفهمم
این پالختی یک مقام سازمان ک.ـگ.ب است یا خیر .کازانکان اعتراف کرد که از شنیدن این لغت بسیار
حیرتزده شده است و وقتی که به خصوص درباره رهبر ک.ـگ.ب سخن به میان آوردم ظاهرًا از تعجب
نزدیک بود شاخ دربیاورد و حالت بسیار خندهداری بخود گرفت.
ـکازانکان پیشنهاد کرد بهتر است قبل از اینکه او برای تعطیالت تابستانی اینجا را ترک کند .یکبار دیگر
یکدیگر را ببینند ولی زیاد هم اصرار نداشت .ما درباره رفتن به حمام سونا به همراه همسرانمان صحبت
جی .دی .استمپل
ـکردیم ولی باز هم در این مورد زیاد پافشاری به خرج ندادیم.
سند شماره )(37
صورت مذاـکره
خیلی محرمانه غیرقابل رویت برای بیگانگان
رستوران چینی ٬خیابان پهلوی
تاریخ و محل 18 :ژوئیه  1978ـ  27تیر٬57
شرکتکنندگان :گواننادی کازانکین ـ سفارت شوروی ٬تهران جان دی .استمپل ـ سفارت امریکا ٬تهران
موضوع :حقوق بشر ٬افغانستان و امور سیاسی داخلی ایران
نیت از نهار هنگامی که استمپل از کازانکین دعوت کرد تا اسچارانسکی را به عنوان یک میهمان اضافی
همراه خود بیاورد کامًال تعیین شد.
ـکازانکین پرسید اسچارانسکی کیست و استمپل گفت او خوشوقت خواهد بود در سر میز نهار این
موضوع را به او بگوید .در جریان مالقات نکات زیر مورد توجه قرار گرفت.
حقوق بشر
استمپل بالفاصله دست به حمله نیمه محتاطانهای درباره سیاست شوروی نسبت به ناراضیان زد .چرا
اتحاد شوروی تا این اندازه از روی تعمد موجبات تحریک را فراهم میکند؟ آیا کازانکین درک میکند که
محاـکمات اخیر شوروی تا چه اندازه پوچ و بیمعنی بوده و نتایج معکوسی داشته است؟ کازانکین کوشید
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ـکه با یک پاسخ به اندازه کافی محکم سیاسی حمله استمپل راخنثی کند وبگوید که این طرز رفتارشوروی
است و آنگاه به سرعت موضوع را به اظهارات اندرویانگ )سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد ـ م( درباره
زندانیان سیاسی در ایاالت متحده کشاند .پس ازمقدار قابل مالحظهای بحث ضد و نقیض صحبت درباره
حقوق بشرتقریبًا محو شد .کازانکین در ایجاد ارتباط بین اظهارنظرهای اندرویانگ و انتقاد آمریکاییان از
فعالیتهای مخالفان در شوروی مهارت فوقالعادهای از خود نشان داد.
افغانستان
ـکازانکین که در اواخر سالهای دهه  1960در افغانستان خدمت کرده بود گفت شورویها یک روش
صبر و انتظار نسبت به رژیم جدید )افغانستان( در پیش گفتهاند ٬هنگامی که استمپل با لحن خشکی پرسید
ـکهآیا مأمور کردن مستشاران شوروی در وزارتخانهها حتی تا سطح نظافتچیهای توالتها یک روش صبر و
انتظار است .کازانکین گفت اینها همه کارشناسان فنی هستند و مستشار نیستند .استمپل در مقابل استدالل
او قیام کرد و از او خواست تا درباره حدود  24موافقتنامه اقتصادی که شورویها با حکومت جـدید
افغانستان امضاء کرده اظهارنظر کند .کازانکین گفت شورویها به افغانستان کمک مـیکنند زیـرا آنـها
احساس میکنند که این حکومت بیش از حکومتهای قبلی برای مردم افغانستان کار میکند .او گفت
مناسبات شوروی با دو رژیم قبلی افغانستان نیز عالی و خوب بوده است.
استمپل خاطرنشان ساخت که در بیشتر محافل درباره فعالیت شورویها در افغانستان مقدار زیادی
سوءظن وجود دارد .کازانکین درباره کسب نظر ایران نسبت به این موضوع پافشاری کرد .استمپل تنها این
نکته را گفت که ایرانیان ظنین هستند .کازانکین برنامه حکومت جدید افغانستان را به عنوان یک برنامه
خوب )بورژوازی دمکراتیک( توصیف کرد و در مقابل حمالت استمپل دربـاره نـفوذ کـمونیستی در
افغانستان با ناراحتیهای جزئی مقاومت کرد.
سیاست داخلی ایران
در چندین مرحله کازانکین جویای نظریات استمپل درباره صحنه سیاست داخلی ایران شد .استمپل
با پیش کشیدن این عذر که اخیرًا از مرخصی بازگشته است ٬تنها این موضوع را گفت که سیستم سیاسی در
ایران بازتر میشود .کازانکین اظهارنظر او را به عنوان یک استدالل مسخره تلقی کرد و گفت” ٬اـگر تا سال
دیگر شاه در میان باشد در همه چیز از سوی دولت تقلب خواهد شد “.استمپل کلمه ”اـگر“ را مورد استناد
قرار داده و پرسید کازانکین خبرهایی دارد که طور دیگری تعبیر شود ٬او گفت آیا شورویهانقشهای درباره
ایران طرح کردهاند؟ کازانکین گلوی خود را پاـک کرده و این شایعه را به استمپل گوش زد کرد که شاه از
قرار معلوم دچار سرطان یا یک بیماری دیگر خونی است )این شایعه در بسیاری از محافل رخنه کرده و
ممکن است از شوروی الهام گرفته شده باشد(.
ـکازانکین گفت که او شنیده است که ایالت متحده میکوشد تا دکتر علی امینی را بـار دیگـر بـه
نخستوزیری برساند .استمپل این موضوع را با یک خرخر استهزائی تکذیب کرد و گفت که ایالت متحده
خوشوقت است از اینکه سیستم سیاسی ایران بازتر میشود ٬ولی ایاالت متحده کاندیدایی که ترجیح دهد٬
ندارد.
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دیدارکنندگان
استمپل و کازانکین درباره دیدارکنندگانی از کشورهای خود از ایران به بحث پرداختند و این امر بین
آنها به صورت مراسم عادی درآمده بود .کازانکین خاطرنشان ساخت که رئیس اتاق بازرگانی شوروی
در اواسط ماه ژوئیه به ایران آمده و ایران و اتحاد جماهیر شوروی موافقت کردهاند یک اتاق بازرگانی
مشترک شوروی و ایران افتتاح کنند .کازانکین ظاهرًا درباره دیدار نیوسام معاون وزارت خارجه آمریکا
چندان عالقهای نداشت و همچنین درباره اقامت کوتاهمدت یوجین روستوف در ایران) .اظهار نظر :شاید
دستگاه اطالعاتی شوروی درباره حوادث اخیرچندان وارد نبوده است و از سوی دیگرشاید آنها احساس
میکنند که هرچه را درباره این دیدار الزم دارند ٬میدانند .بیعالقگی کازانکین نسبت به این دو دیدار
غیرعادی بود(.
یادداشت بیوگرافیک
ـکازانکین قرار است روز دوم اوت برای گذراندن مرخصی به روسیه برود .او خانواده استمپل را برای
یک ضیافت نهار و شنا در تاریخ  27ژوئیه دعوت کرد) .اظهار نظر :مأمور گزارشگر خاطرنشان میسازد
ـکه این یک اقدام غیرعادی است زیرا کمتر مأمور آمریکایی تاـکنون به زرگنده که محوطه تـابستانی
شورویها است دعوت شده است( ٬کازانکین همچنین برای دیدن مقاالت روز نشـریههای آمـریکایی
مانند) ...سیاست خارجی( که درباره ایران و خاورمیانه بحث کرده است اظهار عالقه کرد ٬استمپل قول داد
ـکه چند شماره از این نشریه را فراهم کند.
سند شماره )(38
طبقهبندی :خیلی محرمانه
تاریخ 7 :سپتامبر  1978ـ 16شهریور 57
به :وزارت امور خارجه در واشنگتن دی .سی
از :سفارت آمریکا در تهران
خالصه :شورویها از بازدید هوا از ایران اظهار نگرانی کرده ٬امکان قراردادهای نظامی اعالمنشده بین
ایران و چین را پیش بینی میکنند.
موضوع :اظهارنظر سفارت شوروی پیرامون بازدید هوا از ایران
 1ـ مقام سیاسی عامل در سر میز شام به همراه یک مقام سیاسی روسی دیگر به نام والدیمیر گولووانف
)ـکه یک افسر شناختهشده کا.ـگ.ب است( در  6سپتامبر در محل اقا به نام دار فنالند نشسته بود .پس از
ـگفتگوهای معمولی پیرامون کشورهای درگیر در آشوبها ٬گولووانف اصرار داشت نظرات آمریکا را درباره
بازدید هوا از ایران در  29اوت تا اول سپتامبر بداند .مقام سفارت اظهار داشت که اینفقط یک گردهمآیی
عادی بین دو کشور در رابطه با فعالیت دیگران در منطقه میباشد .به نظر ایران روابط با چین میتواند به
عنوان وزنهای علیه فشارهای احتمالی شوروی و درگیریهای وی با مخالفین در ایران باشد .گولووانف نیز
موافق بود که بازدید خیلی خوب پیشرفته است و اظهارداشت که روابط با چین میتواند وزنهای علیه نفوذ
آمریکا در ایران نیز باشد .گولووانف بعدًا پرسید که آیا به نظر یک مقام سفارتی قراردادهای نظامی بین
ایران و چین صورت گرفته است یا خیر؟ مقام سفارت جواب منفی داد و گفت که با شرایط کنونی امکان
چنین کاری خیلی کم است.
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ـگولووانف پافشاری بیشتری به خرج داده و گفت که ایران ممکن است قدری از صنایع پیشرفته آمریکا
را جهت دریافت کمک در ساختن سالحهای هستهای به چین بدهد .مقام سفارت موضوع این معامله را رد
ـکرد و گفت که موضع ایران در قبال انرژی هستهای تغییرناپذیر است.
ـگولووانف این پا و آن پا کرد و گفت که روسیه از ”ایران نمیترسد حتی اـگر این کشور  120بمب اتمی“
داشته باشد ولی خود ایرانیها ممکن است احتیاج به یک بمب داشته باشند .مقام سفارت این عقیده را
غیرممکن اعالم کرده و موضوع عوض شد.
2ـ همسر گولووانف که یک زن زیبای بلوند است نیز در ضیافت حضور داشت و انگلیسی را نسبتًا
خوب به کار میبرد .آنها یک فرزند  12ساله دارند که در حال حاضر در مسکو در حال تحصیل است.
خانواده گولووانف پس از صرف دو سال در لبنان و یک سال در شوروی اـکنون یک سال و نیم است که
به ایران آمدهاند .قبل از آنهم آنها پنج سال را در ایران گذرانده بودند .گولوانف به زبان انگلیسی خوب
سولیوان
مسلط است و فارسی را به نحو احسن صحبت میکند.
سند شماره )(39

خیلی محرمانه
صورت مذاـکره
شرکتکنندگان :گواننادی کازانکین ٬سفارت شوروی ـ تهران جان دی استمپل ٬سفارت آمریکا ـ تهران
رستوران بریج هتل
تاریخ و محل 11 :سپتامبر  1978ـ 20شهریور ٬57
موضوع :حوادث اخیر در ایران
ـکازانکین یک هفته قبل پس از بازگشتن از مرخصی در روسیه ٬دو هفته قبل از موعد به من تلفن کرده
بود .او میخواست که ما هرچه زودتر با یکدیگر مالقات کنیم ”برای شنیدن نظریات شما“ ولیمن این
مالقات را یک هفته عقب انداخته بودم.
او از من خواست تا درباره تحوالت در زمانی که او ”غایب“ بوده است گزارش دهم .من به سبک
نگارش یک روزنامه حوادث را برای او تا زمان تغییر دولت و اعالم حکومت نظامی شرح دادم .او چندین
بار با اصرار هرچه بیشترجویای نظریات من درباره اوضاع جاری شد و من در پاسخ گفتم که از قرار معلوم
دولت با حکومت نظامی خود اوضاع را تحت کنترل دارد .من آنگاه اعالمیه آسوشیتدپرس را درباره پیام
تلفنی ـکارتر به شاه به اودادم و این امر اثر انفجار یک بمب در او راداشت ٬او دچار وضع نامعلومی شده بود
و هنگامی که من از اوپرسیدم که برژنف چه وقتی درنظردارد چنین پیام تلفنی به او بدهد با حالتی طنزآمیز
به من پاسخ نداد.
او در حالی که میکوشید عواقب پیام ـکارتر را به دقت مورد توجه قرار دهد گفت شورویها شاه را کلید
اوضاع میشمارند و معتقدند که مخالفان ”چندان قدرتی را تشکیل نمیدهند“ در پاسخ به پرسش من
درباره دست داشتن کا.ـگ.ب در آشوبهای اخیر او خندید و گفت اینهم نظیر شایعاتی است که درباره
مداخالت سیا دردولت پخش میشود .او گفت ما قبول داریم که شاه نیرومند است به ویژه اـکنون که شما از
اوپشتیبانی میکنید“)اظهارنظر :اشاره او حاـکی از آن بود که مکالمات تلفنی بین ـکارتر و شاه یک موضوع
غافلگیر کننده بود و اینکه آنها قبًال متوجه شده بودند که ما پشتیبانی رسمی از آنها نمیکنیم(.
ـکازانکین چنان عجله داشت به سفارت برگردد که ما صرف نهار را اندکی زودتر به پایان رساندیم٬
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یعنی قبل از آنکه او درباره کنفرانس سران ـکمپ دیوید سؤاالتی کرده باشد .معذلک او پرسید که علی
امینی ٬وزیر دربار خواهد شد یا خیر و آنگاه به شوخی گفت که شاه باید آیتاهلل خمینی را به این سمت
تعیین کند .من با صراحت اعالم داشتم که علی امینی یک کاندیدای منطقی برای وزارت دربار نیست.
هنگام خداحافظی کازانکین اظهار ناراحتی کرد از اینکه من در این مالقات  15دقیقه دیرتر از وقت آمدهام
و چندین بار به من اصرار کرد که قرار مالقاتی را برای  2یا  3هفته بعد بگذارم.
من باالخره موافقت کردم که بار دیگر در تاریخ دوم اـکتبر با او مالقات کنم و در صورتی که دلیلی برای
اینکه این کار را نکنم وجود نداشته باشد ٬این مالقات را الاقل یک یا دو هفته به تعویق خواهم انداخت.
جی .دی .استمپل

سند شماره )(40

خیلی محرمانه
صورت مذاـکرات
شرکتکنندگان :گواننادی کازانکین ـ سفارت شوروی ٬تهران جان .دی .استمپل ـ سفارت آمریکا ٬تهران
تاریخ و محل 13 :نوامبر  1978ـ  22آبان  ٬57رستوران بریج استریت
موضوع :اوضاع ایران
ـکازانکین نسبت به دفعات گذشته اندکی افسردهتر بود شاید به علت آنکه به تازگی از بیمارستان خارج
شده و دچار فشار خون و تپش قلب بوده است .موضوعات جالب زیر درمیان گذاشته شدند:
اوضاع کنونی ایران :ما با یکدیگر توافق داشتیم که حکومت نظامی ظاهرًا نظم و قانون را مجددًا مستقر
ـکرده است ٬کازانکین گفت اتحاد شوروی امیدوار است اوضاع ایران به وضع ثابتی برسد .تحویل گاز
طبیعی از طریق خط لوله به علت اعتصاب متوقف شده بود .او آنگاه این نظریه رسمی شوروی را عنوان
ـکرد که ایاالت متحده برای کمک به شاه به اندازه کافی کار نمیکند .من در مقابل از اوپرسیدم که شورویها
برای مهارکردن حزب توده که در آشوبهای اخیر فعالیت داشته است چه کاری انجام دادهاند .او با یک
قیافه جدی گفت که سیاست سفارت این است که هیچگونه تماس رسمی با حزب توده نداشته باشد.
هنگامی که او میخواست دریاساالر ترنر رئیس سیا را به خاطر اینکه شوروی را به مداخله در ایران متهم
ـکرده بود مورد حمله قرار دهد من به زحمت جلوی خنده خود را گرفتم .من به مدت سه دقیقه به حرفهای
او که به شدت دیگر بخار از زبان او خارج میشد گوش کردم و گفتم دشوار است از اینکه درباره دخالت
شوروی با توجه به آنچه که در هفته قبل اتفاق افتاده بود ظنین نشویم .ما با توافق متقابل این موضوع را
ـکنار گذاشتیم .کازانکین جویای نظریه ایاالت متحده درباره اوضاع کنونی با ارتباط به قیمت نفت اوپک
شد و من اعالم داشتم که چیزی در اینباره نمیدانم ولی حدس میزنم که قیمت نفت اوپک بین پنج تا
هشت درصد باال رود .کازانکین به طور روشنی درپی اطالعات درباره مخالفان رژیم میگشت ولی
هیچگونه پاسخی از من نشنید ٬معذلک هنگامی که او نام خمینیرا برد ٬من خاطرنشان ساختم که آیتاهلل٬
اتحاد شوروی و همچنین انگلیس و ایاالت متحده را مورد حمله قرار داده است .او ظاهرًا در اینباره
عالقه زیادی نشان داد و از من پرسید که آیامیتوانم گزارشی از اخبار درباره فعالیتهای خمینی به او بدهم.
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موقعیت روسها در ایران
ـکازانکین گفت که حوادثی بر ضد روسها در ایران اتفاق نمیافتد ٬هرچند بعضی از آنها در خیابانها
اوراق ضد شاه و ضد خارجی بدست آورده بودند .مدرسه روسها همچنان باز است ٬هرچند کارمندان
شوروی از اینکه در خیابانها در جریان اعتصابات دیده شوند نگرانند .در پاسخ به سؤال من او گفت در
ایران  5000نفر از اتباع شوروی که شامل خانوادههای آنها نیز میشود وجود دارند .او ظاهرًا درباره
نشنیدن حوادث ضدآمریکایی عالقه نشان میداد ولی من وارد ٬جـزئیات نشـدم و صـرفًا گـفتم کـه
آمریکاییان مانند دیگران اوراق ضد خارجی دریافت کردهاند.
دیدارکنندگان آمریکایی
وقتی که نهار داشت تمام میشد ٬کازانکین قطعه روزنامهای درباره دیدار اخیر دونکان معاون وزارت
دفاع و کوپر معاون وزارت اموراقتصادی به من نشان داد و درباره این دیدارهااز من پرسوجو میکرد .من
در پاسخ گفتم که دیدار دونکان برای آن بوده است که ما درباره نقشههای ایران جهت بدست آوردن
سالحهایی در آینده اطالع حاصل کنیم .او به طور وضوح میخواست نتایج مذاـکرات را بداند و همچنان
مرا تحت فشار قرار داده و میپرسید بعد چه شد؟ من در پاسخ گفتم که از جزئیات اطالع ندارم ولی معتقدم
ـکه خرید بعضی از اقالم به تأخیر خواهد افتاد .او حواس خود را جمع کرد و میخواست بداند که آیا
”آواـکس“ هم جزء آنها هست یا خیر ولی از من جوابی نشنید .در مورد دیدار کوپر من به او گفتم که این
دیدار فرصتی بود برای مبادله نظریات درباره مسائل مالی جهانی و هیچگونه برنامهای یا قراردادی از این
مذاـکرات حاصل نشده است .او بااین بیان ”ـکه من حقیقت را نمیگویم“ درباره سخن اظهار شک کرد و من
تنها به گفتن این نکته اـکتفا کردم که ”ـگواننادی آیا من به شما دروغ میگویم؟“.
هنگامی که پس از صرف نهار وارد خیابان شدیمتعداد زیادی از اتومبیلها به ما نزدیک شـدند و
ـکازانکین گفت برای او در جریان تظاهرات کار بسیار آسان است و اومیتواندداد بزند ”شوروی“ .من از او
پرسیدم که آیا این بدانمعنی است که او را خواهند بوسید یا به او لگد خواهند زد .او کمی خندید و به من
جی .دی .استمپل
نگاه کرد .گویی من چیزی را میدانستم که او نمیداند ولی چیزی نگفت.
سند شماره )(41

 14نوامبر  1978ـ  23آبان 57

سری
حضور شوروی در ایران
1ـ مجموعه موقعیتهایی که توسط دولت ایران برای پرسنل آژانسهای حکومت شوروی ایجاد شده بود
به  325فقره بالغ میگردد .لیکن برآوردهایی شده که نشان میدهد در سالهای  1978و  1977این
موقعیتها به تعداد  25فقره افزایش یافته است و چون این رقم شامل وابستگان نمیشود 350 ٬نفر به عنوان
همسر و 100نفر به عنوان فرزندان این پرسنل باید درنظر گرفته شوند که در نتیجه رقم کلی را به 800
میرساند .جدول زیر با درنظر گرفتن محل آژانس گسترش حضور مقامات شوروی در ایران را نشان
میدهد.
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تهران
سفارت شوروی
دفتر سفارت  73نفر
بخش کنسولی  70نفر
دفتر وابسته نظامی  8نفر
دفتر کنسول اقتصادی  26نفر
نمایندگی تجاری شوروی  66نفر
بیمارستان شوروی  66نفر
خبرگزاری تاس  2نفر
هواپیمای اروقلوت  4نفر
اینگستراخ )شرکت بیمه حکومت شوروی  5نفر
بانک ایران و روس  5نفر
ایرسات )شرکت سهامی ایران و روسیه(  9نفر
جمع حاضر در تهران  271نفر
آستارا
نمایندگی تجاری روسیه  3نفر
شرکت سهامی ایران و روسیه  2نفر
اصفهان
سرکنسولگری شوروی  13نفر
بانک ایران و روسیه  2نفر
رشت
سرکنسولگریشوروی  10نفر
نمایندگی تجاری شوروی  1نفر
اینگستراخ  1نفر
مشهد
اینگستراخ  1نفر
بندر پهلوی
موروفلوت )آژانس تجاری دریایی(  3نفر
شرکت سهامی ایران و روسیه  7نفر
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نمایندگی تجاری روسیه  2نفر
جلفا
شرکت سهامی ایران و روسیه  7نفر
نوشهر
شرکت سهامی ایران و روسیه  2نفر
جمع کل افراد در خارج از تهران  54نفر
جمع کل افراد در ایران  325نفر
2ـ وظیفه برنامه کمک نظامی شوروی در ایران این است که به ایرانیان در مورد استفاده و تعمیر
توپخانه ٬وسایل حملونقل و تجهیزات مهندسی که از طریق شوروی در اختیار نیروهای ایران قرار داده
میشود آموزش داده شود .در حال حاضر احتماًالحدود 120متخصص نظامی تحت این پروژه به مناطقی
از ایران از قبیل کارخانه بابک )تعمیر و نگهداری وسایط نقلیه در حومه تهران( ٬مرکز توپخانه اصفهان ٬و
ـگروه لجستیکی نیروی زمینی سلطنتی ٬به کار مشغول هستند .تحت پـوشش هـمین پـروژه گـروهی
ازمتخصصین خانههای پیشساخته نیز در تهران ٬کرمانشاه ٬اهواز ٬و جلفا اسکان داده شدهاند.
3ـ دفتر کنسول اقتصادی ٬که ظاهرًا وابسته به سفارت شوروی است ولی در حقیقت تابع کمیته دولتی
روابط اقتصادی خارجی  GKESدر مسکو میباشد ٬دفتر ناظر بر تمام پروژهها )اقـتصادی و نـظامی
شوروی( در ایران است .کنترل همه متخصصین و پروژههای روسی در ایران از طریق یک گروه مدیریتی
در ) GKESتهران( که حدود 100نفر کارمند روسی )ـکه شامل 26نفر عضو سفارت نیز هست( دارد٬
صورت میگیرد .پروژههای تحت نظارت این دفتر فعالیت وسیع ایران و روسیه را که شامل بانکداری٬
بیمه ٬کارخانه ذوب آهن ٬گاز و نفت ٬نیروگاهها ٬اـکتشافات معادن و منابع ٬معادن زغال سنگ ٬شیالت٬
سیلوهای گندم ٬سردخانه ٬برقی کردن راهآهن ٬پروژه خانههای پیشساخته ٬و مراـکز آموزشهای حرفهای
میباشد دربر میگیرد .فهرست زیر نشانگر ارقام پرسنلی طرحهای شوروی و تغییرات و توسعه آنها از
زمان تهیه آخرین گزارش )الف  175نوامبر  ٬1977ضمیمه الف( میباشد.
ـکارخانه ماشینآالت اراـک :حدود 45نفر متخصص روسی در اینجا به کار مشغول هستند .دو کارخانه
دیگر نیز قرار است احداث شود که سبب افزایش تعداد پرسنل روسی میگردد.
معادن زغال سنگ :تا دسامبر  1975پرسنل روسی مشغول به کار در معادن زغال سنگ بالغ بر  410نفر
بود.
سردخانهها
تا ژانویه 1976تعداد  76متخصص روسی در  5سردخانه مشهور به کار مشغول بودند و گمان نمیرود
ـکه در تعداد آنها تغییری داده شده باشد.
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شیالت
 44نفر متخصص روسی در شیالت ایران و روسیه به کار مشغول هستند.
خط لوله گاز و نفت
در دسامبر  1975یک قرارداد در رابطه با گاز توسط ایران ٬آلمان غربی و روسیه به امضاء رسید ٬برای
احداث خط لوله احتیاج به  200نفر از پرسنل روسی بود ٬تا این تاریخ هنوز معلوم نشده است که چند نفر
جهت احداث این خط لوله که شامل هشت ایستگاه خط لوله گازی است که به کار مشغول هستند.
سیلوهای گندم
در سال  1975چهار سیلوی گندم افتتاح گردید )نیام ٬شاهگرد ٬داراب ٬و بردیجان( سه سیلوی دیگر
در حال ساختمان است )ساری ٬سمنان و فسا( ٬و سه نقطه دیگر نیز انتخاب شده است .تنها رقممربوط به
متخصصین روسی مشغول به کار در این طرحها که موجود است رقم  25میباشد.
پروژههای خانهسازی
در سپتامبر  1976حدس زده میشد که  150متخصص روسی در کارگاههای خانههای پیشساخته
ـکه بزرگترین آنهاپروژه خانههای پیشساخته آریاشهر در اصفهان است ٬به کار مشغول باشند .متخصصین
نظامی روسیه نیز در پروژهای برای ایجاد خانههای پیشساخته برای نیروهای مسلح ایران در تهران کار
میکردند .در اواخر  1976یا اوایل  1977قرار بود پروژههایی در اهواز و تبریز دنبال شود ٬که سبب
میشود رقم متخصصین شوروی در این زمینه به  200برسد.
معادن
تعداد متخصصین روسی که به عنوان مشاور وتکنسین در صنعت معادن یا محققین منابع یا جستجوگر
به کار مشغول هستند به  180نفر میرسد.
نیروگاهها
عالوه بر نیروگاهی که در اهواز وجود دارد ٬ساختمان یک نیروگاه در اصفهان نیز آغاز شده است.
پروژه دوم گویا بعد از شش سال تکمیل خواهد شد .تنها رقم موجود پرسنل روسی در رابطه با این پروژه
 229نفر میباشد.
راهآهن
به طور تقریبی مجموع  152متخصص روسی در تبریز و مرند اسکان یافتهاند ٬حدس زده میشود که
سرانجام به منظور تکمیل همین پروژه حدود  500نفر پرسنل روسی به اینجا وارد شوند.
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ـکارخانه ذوب آهن
ـکارخانه ذوبآهن آریامهر اصفهان بیشترین رقم متخصصین روسی را به خود جذب کرده است که
رقم  1586میباشد .در اوایل  1978بررسی برای توسعه کارخانه انجام گرفت که این رقم را به  1640نفر
میرساند
مراـکز آموزش حرفهای
تعداد  70نفر متخصص روسی در  16مدرسه آموزش حرفهوفن که به طورمشترک به وسیله شوروی
و وزارت آموزش و پرورش ایران اداره میشود وجود دارد.
4ـ باید خاطرنشان ساخت که تعداد متخصصین شوروی در ایران دائمًا دستخوش تغییر است .با این
وصف با استفاده از ارقام موجود و یا تعداد تقریبی پرسنل روسی در پروژههای متعدد نظامی و اقتصادی
جمع کل افراد به  3500متخصص روسی میرسد .در صورتی که این رقم را با درنظر گرفتن همسران دو
برابر کرده وتعداد پرسنل رسمی شوروی یعنی  800نفر را نیز به آن اضافه کنیم جمع کل افراد روسی حاضر
در ایران قریب  8000نفر میشود .در حالی که این رقم بسیار محافظهـکارانه ارائه شده ٬ولی بیانگر افزایش
تعداد پرسنل نسبت به سال قبل میباشد.
تاریخ 22 :نوامبر  78ـ  1آذر 57
از :وزارت امور خارجه در واشنگتن

سند شماره )(42

خیلی محرمانه
به :سفارت آمریکا در تهران با اولویت

موضوع :نامه برژنف
مطالب مطبوعاتی زیر در 19نوامبر تهیه گردیده است .در جلسه توجیه ظهر استفاده نشده است .پایگاه
به هر نحو که بخواهد میتواند از آنها استفاده نماید.
سؤال :آیا آمریکا طرحی اضطراری در صورت سقوط دولت شاه دارد؟ جواب ـ هریک از سفارتهای
آمریکا طرحهای اضطراری جهت حراست از آمریکاییهای مقیم در خارج در صورت بروز اتفاقات
دارند .یک چنین طرحی نه تنها در تهران بلکه در هریک از دیگر پایتختهای جهان وجود دارد .ما هنوز
اقدامی در جهت به کار گرفتن چنین طرحی در ایران انجام ندادهایم.
سؤال :ولی آیا آمریکا طرحی اضطراری دردست دارد که بتواند ازطریق آن بقای شاه را تضمین نماید؟
جواب :همانگونه که رئیسجمهور ابراز داشتهاند ٬ما درنظر نداریم که در امور داخلی هیچیک از
ـکشورها مداخله کنیم .ما خاطرنشان میسازیم که شاه در یکی از مصاحبات مطبوعاتی اخیر خود گفته
است که از کشورهای دوست میخواهد که در امور داخلی به خاطر او مداخله نکنند.
سؤال :از مداخله شوروی در ایران چه میدانیم؟
جواب :رئیسجمهور در 13نوامبر به این سؤال پاسخ داد .وی گفت” :ما دلیلی در دست نداریم که
نشان بدهد که روسها مایل به سرنگونی سازمان حکومتی کنونی ایران و یا منبع خشونت در این کشور
باشند “.به نظر من آنهامیدانند که دارای مرزی مشترک و طوالنی باایران هستند و یک کشور باثبات با هر
رهبری که باشد برایشان خیلی مهم است” .ممکن است این وضع تغییر یابد .در صورتی که روشن شود که
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شاه سقوط خواهد کرد و نیروهای دیگریقدرت را به دست خواهند گرفت .روسیه نیز ممکن است موضع
خود را تغییر بدهد .ولی برداشت کنونی ما این است“.
سؤال :بیانیه درباره اعطای آزادی در ایران سخننمیگوید بلکه از حمایت از تالش شاه برای ایجاد
نظم و آرامش در داخل صحبت میکند .آیا این نشانگر تغییر در سیاست آمریکاست؟
جواب :حمایت ما از تالش شاه برای اعطای آزادیهای سیاسی در ایران شهرت دارد .در مواقع مختلف
کرات درباره این موضع سخن گفتهاند .بیانیه وزیرخارجه در 19
رئیس جمهور و وزیر خارجه ونس به ّ
نوامبر نشاندهنده تغییر در سیاست آمریکا نیست.
سؤال :آیا بیانیه آمریکا درباره ایران با بیانیه برژنف ایراد شده بود؟ جواب :بله.
سؤال :آیا از خط مستقیم استفاده شده است یا اینکه رئیسجمهور به طریقی دیگر با برژنف درباره
ایران تماس گرفته است؟ جواب :درباره وسایل ارتباطی رئیسجمهوری نباید اظهارنظر کرد.
سؤال :چرا در آن موقع برژنف این بیانیه را ابراز داشته است؟
جواب :ما صالحیت نداریم که درباره اقدامات شورویها اظهارنظر نماییم.
سؤال :برای حفظ منافع خود در ایران ٬آمریکا درنظر دارد چه اقداماتی را ”انجام داده و دنبال کند“؟
جواب :بیانیه روشن میکند که ما مشکالت ایران را یک موضوع داخلی میدانیم .بدون اینکه در امور
داخلی ایران مداخله کنیم ٬سعی داریم همکاری و تعاون خود را به میزان وسیعی با ایران حفظ کرده٬
ـگسترش دهیم.این منافع دربرگیرنده برنامههای رسمی همکاری ٬در زمینه سیاسی و دفاعی و نیز در رابطه
ـکریستوفر
با تعداد زیادی پروژههایی است که شرکتهای خصوصی آمریکایی در ایران دارند.
سند شماره )(43

سری
تاریخ  23نوامبر  78ـ  2آذر 58
از :وزارت امور خارجه ٬واشنگتن به :همه قرارگاههای دیپلماتیک خاور نزدیک و آسیای جنوبی
موضوع :ارزیابی موضعگیری و مقاصد شوروی درباره اوضاع ایران
1ـ مطالب زیریک تجزیه و تحلیل اطالعاتی وپرژوهشی درباره موضعگیری و مقاصد شوروی نسبت
به اوضاع ایران است .شمامیتوانید در مکالمات خود با حکومتهای میزبان در صورت اقتضاءازاینتجزیه
و تحلیل سود بجویید .شما در بحثهای خود باید ارزیابی و نظرات حکومت میزبان را درباره انگیزهها و
برداشتهای شوروی جویا شوید.
2ـ آغاز متن .مقدمه اظهارات برژنف درباره ایران در روز یکشنبه تأـکید برنگرانی فزاینده اتحاد
شوروی نسبت به حوادث ایران و بالتکلیفی درباره تدابیری که ایاالت متحده ممکن است درنظر گرفته
باشد ٬دارد .تعیین زمان اظهارنظرهای برژنف این عقیده را القاء میکند که این اظهارات برای خنثی کردن
بازیهای مطبوعاتی اخیر غربی درباره دخالتهای شوروی در کوبا بوده است و منعکسکننده حساسیت
شوروی درباره هرگونه اظهار عقیدهای است که اتحاد جماهیر شوروی در آشوبهای کنونی ایران دست
دارد .ما احساس میکنیم که در حالی که شورویها ممکن است وسوسه شوند تا مداخله کنند ٬آنها دچار
بیتصمیمی هستند و احتماًال همچنان به دفعالوقت مشغولند.
3ـ اظهارات برژنف .ما معتقدیم که اخطار برژنف منعکسکننده نگرانی واقعی شوروی بر سر اوضاع
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ناپایدار که در مرزهای جنوبی آن حاـکم است و همچنان ادامه دارد٬نیست .این اخطار ممکن است یکنوع
هشدار نه چندان زیرکانه به واشنگتن باشد مبنی بر اینکه اتحاد جماهیر شوروی مانند ایاالت متحده منافع
مشروع امنیتی در مرزهای جنوبی خود دارد ٬ولی از لحاظ سنتی خویشتنداری قابل مالحظهای نشان
داده است و انتقادهایی از درگیریهای ایاالت متحده در ایران نشان داده است و این امر برخالف روش
ایاالت متحده نسبت به کوبااست .تأـکید برژنفبر این نکته که آشوبهای ایران یک امر داخلی بوده و اتحاد
شوروی با مداخله یک قدرت خارجی در امور داخلی یک کشور دیگر مخالف است؛ شاید به منزله
ـکوششی از سوی شورویها برای فاصله گرفتن علنی از اوضاع باشد تا بدین ترتیب از اتهامات مبنی بر
درگیری شورویها بکاهد.
4ـ واـکنش شوروی در مورد آشوبها .تا همین اواخر ما از بیسروصدایی شوروی درباره آنچه که در
ایران اتفاق میافتد در حیرت فرو رفتیم .تا اواخر اـکتبر انعکاس مسائل مربوط به ایران در رسانههای
ـگروهی شوروی محدود به اظهارات مالیم حاـکی از همدردی نسبت به مخالفان و وضع فالـکتبارایرانیان
متوسطالحال و بحثهایی درباره مشکالت اجتماعی و اقتصادی ایران بوده است .تنها مورد مهم استثنایی٬
مصاحبه روزنامه پراودا با رئیس حزب توده بوده است ٬ولی حتی این مصاحبه نیز در انتهای بحث دیگری
قرار گرفته و تقصیرحوادث ایران به گردن ساواـک و نارضائی عمومی نسبت به سیاستهای شاه گذارده شده
است .از اواخر ماه اـکتبر در رسانههای گروهی شوروی مسئله پشتیبانی آمریکا از شاه مورد بحث قرار
ـگرفته و از حکومت نظامی در ایران انتقاد شده است .تفسیر شوروی حادتر و انتقادآمیزتر شده است.
معذالک رسانههای گروهی شوروی هنوز به شاه حمله نکرده و از مخالفان او علنًا پشتیبانی نکردهاند.
مامعتقدیم که این خویشتنداری درابتدا در نتیجه اعتقادشوروی به این امر بوده است که با توجه به ماهیت
چند پارچه مخالفان شاه و پشتیبانی دستگاه نظامی و ایاالت متحده شاه خواهد توانست بقای خود را
حفظ کند ولی اخیرًا لحن خشنتر شورویها این اندیشه را القا میکند که موقعیت شاه ناامنتر شده است.
5ـپشتیبانی از مخالفان .ما هنوز مدرکی در دست نداریم ٬تا از نسبتها واتهامات حجیمی مبنی براینکه
شورویها از مخالفان مذهبی یا چپگرایان حمایت میکنند ٬پشتیبانی کنیم .گزارشهای مربوط به نقش و
انتقاالت سربازان شوروی در مرز ایران و حمل قاچاق اسلحه به ایران براساس شواهدی که در دست
داریم مورد تأیید قرار نمیگیرد .ما در اینباره از نزدیک مراقب اوضاع هستیم .ما شواهدی مبنی بر اینکه
مسکو میکوشد تا آشوبهای ایران را از طریق حزب توده تشدید کند در دست نداریم ٬هر چند با توجه به
قبول حزب توده از سوی دانشجویان ایران این حزب ٬ممکن است هوس چنین کاری را داشته باشد.
رهبری حزب توده همچنان در آلمان شرقی مستقر است و چنین تصور میشود که تقریبًا تمامًا تحت
ـکنترل شوروی است .معذالک ما درباره دامنه کنترل رهبران تبعیدی حزب توده بر اعضای خود که هنوز در
ایران هستند اطالعی نداریم ٬ولی معتقدیم که این کنترل برای اینکه به میزان مطلق برسد راه طوالنی در
پیش دارد .اـگر مسکو تصمیم گرفته باشد که شیوهای با مشارکت حزب توده اتخاذ کند ٬در این صورت
اتحاد شوروی ممکن است خویشتنداریهای سابق را در مورد حزب توده کنار بگذارد و تا آن اندازه
پیشروی کند که همکاری حزب توده را با خمینی و سایر رهبران مخالف تشویق کند ٬تا از عنوان شدن شبح
خطر سرخ در ایران اجتناب کند .مسکو ممکن است امیدوار باشد که حزب توده در آینده راهی برای نفوذ
پیدا کند.
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6ـ مقاصد شورویها .اوضاع ایران شوروی را بر سر یک دو راهی قرار داده است؛
الف ـ ادامه ناآرامی یا سقوط شاه ممکن است فرصتهای جدیدی را برای اتحاد شوروی در خلیج فارس
ایجاد کند.
ب ـ ولی اتحاد جماهیر شوروی نمیخواهد در مرزهای آن بیثباتی حکمفرما شود؛ مبادااین بیثباتی
به آسیای میانه شوروی سرایت کند و بدینجهت شوروی جانشینان احتمالی شاه را به ویژه اـگر نظامیان
محافظهـکار یا حکومت اسالمی باشند ٬به عنوان یک عامل ایجاد خطر در مناسبات کاری و جاری بین
مسکو و تهران که ظرف 10سال اخیر به وجود آمده و شامل واردات گازازایران و سایر پیوندها است٬تلقی
میکند.
روی هم رفته مامعتقدیم که آنچه که شوروی ترجیح میدهد این است که یک سلطنت مشروطه ضعیف
در ایران الاقل برای آینده کوتاهمدت برقرار شود .این تا اندازهای ثبات را تأمین خواهـد نـمود ٬ولی
جاهطلبیهای نظامی شاه را محدود خواهد کرد و بدینترتیب راهـگشای نفوذ شوروی در ایران و منطقه
شاید از طریق حزب قانونی توده خواهد بود.
به هر صورت شورویها همچنان به استفاده از احساسات ضدآمریکایی چه در جناح راست و چه در
جناح چپ خواهند پرداخت .به غیر از این مطلب ما انتظار داریم که شورویها دست به بازی صبر و انتظار
بزنند و ما شک داریم که شورویها در حال حاضر هرگونه درگیری مستقیم را به علت خطرات وهزینهایکه
ونس
ممکن است در بر داشته باشد درنظر بگیرند.
سند شماره )(44
فعالیت نیروی دریایی شوروی در اقیانوس هند
1ـ یگان دریایی روسی مستقر دراقیانوس هند مرکب است از 21ـ18کشتی که شامل یک زیردریایی٬
سه یا چهار ناو جنگی دریایی ٬یک کشتی دارای قابلیت تهاجمی زیاد ٬و یک یا دو کشتی مین جمعکن و
12ـ 8کشتی پشتیبانی میباشد )جدول  :1حضور جنگی نمونه شوروی(.
ـ اـکثر این کشتیها از نیروی دریایی شوروی در والدی وستوک اقیانوس آرام به اینجا آورده شدهاند تا
مدت  5یا  6ماه به انجام وظیفه در اقیانوس هند بپردازند.
ـ عالوه براینها ٬بعضی ازکشتیهای نیروی دریایی روسیه در غرب برای مدت زمانی خاص به این یگان
میپیوندند و باکشتیهای اقیانوس آرام تعویض میشوند ٬در این مورد کشتی وی/استول مینسک که به این
یگان به همراه سه کشتی مربوط به خود پیوسته بود در بهار امسال به مدت چند هفته انجام وظیفه بنماید
صدق میکند .کشتی مینسک از آن زمان سفر خود به والدی وستوک را به پایان رسانده است) .سری(
2ـ در سال  1968نیروی دریایی شوروی حضورمداوم خود در اقیانوس آرام را آغاز کرد .این حضور
به تدریج تا سال  1972افزایش یافت که به طور میانگین تعداد ناوهای این کشور بین 21ـ 18بالغ
میگردید که حتی در مواقع عادی نیز این رقم پایین نرفته است.
ـ عملکرد این یگان در منطقه در رابطه با عملیات مخصوص به طرز فاحشی افزایش یافته است ٬مثًال
در جنگ هند و پاـکستان در سال  1971این یگان در جمعآوری مینها و عملیات خرابکارانه در بندر
چیتاـگونگ بنگالدش شرکت داشت .عالوه بر اینها تعداد ناوهای این یگان در طول جنگ خاورمیانه در
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 1973افزایش یافت و پس از آن به گردآوری مینهای اسرائیلی در کانال سوئز پرداخت.
ـ در یک برهه از زمان در اوایل سال  ٬1978زمانی که تجهیزات نظامی گستردهای به اتیوپی در جنگ
علیه سومالی جهت کنترل اوگادن فرستاده میشد تعداد ناوهای این یگان در اقیانوس هند به رقم  31ناو
رسید) .سری(
3ـ به دلیل جنگ بین اتیوپی و سومالی ناوهای شوروی در سال  1978از نظر مدت زمانی  18درصد
بیشتر از  1977در اقیانوس هند ماندند .همانطور که در این جدول آمده )جدول  2را نشان دهید( :مدت
زمانی که در سال  1974ناوهای شوروی در اقیانوس هند ماندند بیشترین میزان را داراست که بیشتر به
خاطر اشتغال این یگان در جمعآوری مینها و عملیات خرابکاری در بنگالدش و سوئز میباشد.
4ـ همانطور که این جدول نشان میدهد )جدول شماره  3را نشان دهید( ٬مدت زمانی که ناوهای
شوروی در خارج از حوزه خود اقامت داشتند ٬نیروی دریایی شوروی  50000روز ناوی را در هر سال
خارج از شوروی صرف میکند) .ما هر ناو نیروی دریایی شوروی را که از آبهای شوروی خارج شود یک
روز ناوی حساب میکنیم( به طور کلی تعداد روزهای مصرفشده در سال  4 ٬1978درصد بیش از سال
 1977بوده است) .سری(
5ـ همچنین متوجه خواهید شد که اقیانوس هنداز نظر حضورنیروی دریایی روسیه در آن رتبه سوم را
در میان مناطق جهان کسب کرده است .بیشترین تعداد ناوها که حدود  45ناو است در هر روز در دریای
مدیترانه به کار مشغول هستند.تعدادی از ناوها نیز به آبهای شمالی و مرکزی آتالنتیک و اقیانوس هند و
اقیانوس آرام گسیل میشوند .تعداد کمتری نیز به آبهای آفریقای غربی فرستاده میشوند که حدود  7تا 5
ناو را تشکیل میدهد گرچه در حال حاضر تعداد  12ناو در این مناطق دیده شده است) .سری(
6ـ قسمت اعظم یگان اقیانوس هند در حال حاضر در دریای سرخ و خلیج عدن مستقر میباشد.
بعضی از این کشتیها به حمل تجهیزات نظامی به اتیوپی کمک میکنند ولی این یگان قسمت اعظم اوقات
خود را در لنگرگاهها صرف میکند) .سری(
7ـ روسها دسترسی به تسهیالت بندری درتعدادی از کشورهای واقع در حوزه اقیانوس هند داشتهاند
ـکه از مهمترین آنها میتوان بنادر تشکیل شده در سومالی از سالهای  1972تا  1977را نام برد )جدول
شماره  4را نشان دهید :نقشه اقیانوس هند(.
ـ از زمان اخراج از سومالی ٬یگان دریایی شوروی اغلب اوقات به استفاده از عدن٬جنوب یمن ٬جزیره
ضحلک از کشور اتیوپی و یک لنگرگاه در مجاورت یمن جنوبی به نام جزیره سوکوتورا پرداخته است.
ـ عالوه بر این ٬این ناوها اـکثرًا به بنادری از قبیل :امقصر در عراق ٬ماپوتوو ناساال در موزامبیک ٬بندر
لوئیس در موریتوس ٬و ویکتوریا در سیشلز به سرمیبرند.
ـ در اقیانوس هند نیروی دریایی روسیه مانند دیگر مکانها از نظر لجستیکی متکی به ناوچههای رابط
و کشتیها تجاری مربوطه میباشد .به خاطرپیگیری از چنین سیاست است که بیش از نیمی از یگان مستقر
در اقیانوس هند مرکب از کشتیهای نفتکش ٬کشتیهای بادی ٬کشتیهای تعمیرگاه و دیگر کشتیهای پشتیبان
میباشد) .سری(
8ـ از اواخر سال  ٬1978هواپیماهای شناسائی نیروی دریایی روسیه سه بار به عدن و یمن جنوبی
رفتهاند تا از طریق آنها به پروازهای شناسائی بر فراز اقیانوس هند اقدام نمایند) .سری(
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جدول 1
افریقای غربی

اقیانوس هند

ـ حضور رزمی عادی شوروی مدیترانه*

Mediterranean

) (2ـــ

زیردریاییهای مجهز به سالحهای هدایت شونده

)(6

زیردریاییهای اژدر افکن
ناوهای رزمی با ظرفیت بیش از  10000تن

)(3

ناوهای رزمی با ظرفیت  10000ـ  3100تن

)* (2

)* (2

ناوهای رزمی  3000تنی

)(2

)(2

ناوچههای مین یاب
ناوهای خاـکی ٬آبی

این گونه ترکیب عادی است .تعداد دائمًا در تغییر است ٬مثًال تعداد ناوهای مستقر در دریای مدیترانه
در طول زمستان کمتر از تابستان است ٬و یگان اقیانوس هند شش ماه از سال را به گشت میپردازد .در بقیه
سری
سال دو جنگنده  10000ـ  3000تنی در اقیانوس هند به گشت میپردازد.
جدول  2ـ روزهای ناوی در اقیانوس هندی
واحد روزهای ناوی )به هزار(
10

نــــاوهای پشــــتیبانی هـــوایــی و

8

ناوهای کمکی

6

زیردریاییها
ناوهای مین جمع کن

4

ناوهای خاـکی ٬آبی

ناوهای تمام رزمی

2

78

77

75

76

1974

0

ارقام حاصله در سال  1974شامل  2727روز است که صرف جمعآوری مین و عملیات خرابکارانه
در بنگالدش و کانال سوئز شده بود که این اعمال در بخش رزمی و مین یابی طبقهبندی میشود.سری

* -توضیح .1 :عالمت ـــ نشاندهنده زیردریاییهای مجهز به سالحهای هدایت شونده است .2 .عالمت
است .3 .عالمت نشاندهنده ناوهای رزمی با ظرفیت بیش از  10000تن است .4 .عالمت
 3100تن است .5 .عالمت * نشاندهنده ناوهای رزمی  3000تنی است .6 .عالمت
نشاندهنده ناوهای خاـکی ٬آبی است.

نشاندهنده زیردریاییهای اژدرافکن

نشاندهنده ناوهای رزمی با ظرفیت  10000ـ

نشاندهنده ناوچههای مین یـاب است .7 .عـالمت
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جدول  3ـ انجام وظیفه ناوها در خارج از آبهای روسیه
واحد روزهای ناوی )به هزار( برای هر منطقه
جمعآوری مین و عملیات خرابکارانه در بنگالدش و کانال سوئز

50

اقیانوس هند

40

اقیانوس آرام

30

آبهای غرب افریقا

20

ـکارائیب
آتالنتیک

مدیترانه

10

78

77

سند شماره )(45

76

75

1974

0

سری غیرقابل رویت برای بیگانگان
موضوع :شوروی در جهان سوم
1ـ روسها در روابط خود با آمریکا و جمهوری خلق چین دچار ناـکامیهایی شده ٬و شکافهای ایجاد
شده در پیمان و نهضت کمونیستی را نتوانستهاند ترمیم نمایند ٬لیکن در جهان سوم ٬به خصوص آفریقا٬
خاورمیانه ٬آسیای جنوبی و جنوب شرقی به امتیازاتی دست یافتهاند .بعضی از این امتیازات کماهمیت
بوده است ٬لیکن اـگر با مهارت مورد بهرهبرداری واقع شود ٬حتمًا سبب نیل به پیروزیهای بزرگتری خواهد
شد.
2ـ در سالهای اخیر ٬میزان و حدود مداخله و درگیریهای شوروی در آفریقا چشمگیری یافته است.
الف :شمار مستشاران روسی ـ چه نظامی و چه غیرنظامی در  29کشور افریقایی ٬هم اـکنون بالغ بر
 8000نفر ٬و شمار مستشاران کوبایی قریب به  50000نفر است.
ب :شوروی با آنگوال٬اتیوپی و موزامبیک پیمانهای دوستی منعقد ساخته است ـ لیکن در همین دوران
یکی از همین پیمانها توسط سومالی در سال 1977ملغی اعالم گردید.
ج :شوروی تنها حامی دولتهای آنگوال و اتیوپی به شمار میآید ٬و عمیقًا با جبهه وطـنپرستان
رودزیایی که یک نهضت چریکی است همکاری مینماید.
3ـ البته عظیمترین موفقیت مسکو در آفریقا ٬در اتیوپی تحقق یافته است.
الف :بدون ارشاد ٬کمک فنی ٬و حمایت لجستیکی شوروی ٬منگیستو هرگز نمیتوانست به موقعیت
نظامی خود در اوگادن و پیروزی محدودتر خود در اریتره دست یابد .جنگ اوگادن نیز تنها به وسیله یک
افسر عادی روسی طراحی و هدایت میشد ٬که خود نشانگر مداخالت شوروی در جهان سوم است ٬و
حدود 15000ـ 12400نظامی کوبائی مسلح به تجهیزات روسی نیز در آن شرکت داشتند.
1ـ روسها تقریبًا  2000مستشار نظامی و غیرنظامی در اتیوپی مستقر ساخته و انعقاد پیمان دوستی
میان شوروی و اتیوپی در ماه نوامبر نیز نشانگر آن است کهمسکو در نظر دارد مدتهای مدیدی در این
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ـکشور بماند.
2ـ احتمال دریافت امتیازات مربوط به ایجاد پایگاههایی جهت جایگزین شدن پایگاههای از دست
رفته در سومالی.
الف :جزیره ضحلک با اسکله و کرجیهای شناور٬
ب :لیکن اتیوپی هنوز مستقل است و متکی بر خصوصیات قومی خود .اـگر در روابط موجود چندمورد
اختالف پدید آید روسها مجبور خواهند شد همانگونه که مصر را ترک گفتند اینجا را نیز به حال خود رها
سازند.
1ـ قراردادهای اقتصادی حکایت از آن دارد که روسها تالش بسیاری را برای آوردن نیازهای مهمتر
اتیوپی به کار خواهند برد ٬تا حضور مسکو در درازمدت تضمین گردد.
4ـ روابط بین مسکو و آنگوال نیز خوب است و نشانهای از اختالفات سیاسی حاد در آن به چشم
نمیخورد.
الف :پیمان دوستی شوروی ـ آنگوال زمینه را برای تقویت همکاری نظامی ”براساس قراردادهای
منعقده“ هموار ساخته است ٬که خود یک فرمولبندی عجیب در پیمان دوستی شوروی است1000) .
مستشار نظامی روسی 26000 ٬ـ  19000نظامی کوبائی(.
1ـ تا به حال مهمترین وسیله باارزش نظامی شوروی در آنگوال را یک خط ارتباطی ساحلی بین
قرارگاههای نیروی دریایی در مسکو و لوآندا تشکیل میداده است .بنابر گزارشهای رسیده روسها پایگاه
دریایی لوآندارا طوری اداره میکنند که کشتیهای ماهیگیری ٬تجاری و نیروی دریایی آنها هرگاه که
بخواهند وارد و یا از آنجا خارج میگردند .یک کشتی تعمیرگاه از نوع آمور در این پایگاه مستقر شده و تا
به حال چند ناو روسی وزیردریاییهای گشتی دیزلی منطقه را تعمیر کرده است .از سال ٬1977هواپیمای
دوربرد تییو ـ  95روسی مرتبًا وارد فرودگاههای لوآندا شده تا عملیات شناسائی خود را بر روی جنوب
آتالنتیک و اطراف دماغه امید انجام دهد.
2ـ ناو هواپیمابر مینسک نیز اخیرًا وارد آنگوال و موزامبیک گردید.
ب :کمک نظامی اساس نفوذ شوروی در آنگوالست ٬لیکن روسها سعی کردهاند نفوذ خود را در
وزارتخانههای مهم بازگانی و دارایی نیز محسوس نمایند.
ج :گزارشاتی مبنی بر وجود اصطکاـک میان آنگوالییها ٬روسها و کوباییها در سطوح مختلف کاری
رسیده است ٬لیکن تابه حال این امور منجر به پیدایش اختالفات حاد بین دو دولت نشده است.
5ـ روسها مایلند در رودزیا نیز نقش متنفذتر و مهمتری را عهدهدار شوند ٬چون بر این باورند که
حکومتهای اـکثریتی که از طریق مبارزات نظامی به قدرت میرسند بیشتر به شوروی متکی خواهند بود و
نفوذ غربی را کمتر پذیرا خواهند شد.
الف :به منظور نیل به این هدف روسها:
1ـ از جبهه وطنپرستان خواستهاند که عملیات نظامی خود را علیه رودزیا گسترش دهند.
2ـ افزایش تجهیزات نظامی ارسالی به جبهه وطنپرستان و افزایش تعداد مستشاران روسی و کوبایی
را در زامبیا و موزامبیک پیشنهاد کردهاند.
3ـ جناحهای مهم جبهه وطنپرستان را به متحد ساختن سازمانهای خود وتشکیل یک دولت درتبعید
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تشویق و ترغیب کردهاند.
4ـ مراسالت نظامی خود به زامبیا و موزامبیک را نیز گسترش و افزایش دادهاند.
ب :لیکن ٬کشورهای خط مقدم و جبهه وطنپرستان ٬هردو به انگیزههای شوروی به دیده تردید
مینگرند.
ج :تاـکنون ثابت شده است که کمک نظامی کلید موفقیتهای شوروی در آفریقا بوده است ٬لیکن ضعف
عملکرد اقتصادی احتماًال منجر به از بین رفتن این موفقیتها و کاهش چشماندازهای شوروی در نیجریه و
ـگینه یعنی نقاطی که در آنها به کمکهای نظامی اولویت کمتری داده شده ٬خواهد شد .توزه )سکوتورهـ م(
حضور شوروی را به طرز قابل مالحظهای کاهش داده است.
1ـ نیجریه نیز به خصوص از عملکرد اقتصادی شوروی ناراضی است.
6ـ تمایل رئیس جمهور سادات به انعقاد یک قرارداد جداـگانه با اسرائیل میتواند فرصتی را در اختیار
روسها قرار داده باشد تا عملکرد توام باناخشنودی اخیر خود را در خاورمیانه تغییر دهند.
الف :در سالهای اخیر ٬روسها شاهد موارد ذیل بودهاند.
1ـ زوال کامل روابط خود با مصر ـ یعنی کلید اسبق موضع شوروی در جهان عرب.
2ـوخامت روابط شوروی وسوریه به علت مداخله سوریه در لبنان علیه یکیدیگراز موکلین شوروی
یعنی ساف.
3ـ افزایشی انعطافپذیری عراق که مهمترین نشانههای آن انجام خریدهای اقتصادی و نظامی در
غرب و اعدام مهمترین افراد کمونیست در عراق بوده است.
ب :عالوه بر این ٬روندهای موجود در منطقه به نفع روسهاست:
1ـ هم اـکنون آمریکا و اروپای غربی با قیمتهای گرانتر نفت که به نفع مسکو میباشد ٬روبرو هستند.
2ـ موکلین شوروی در منطقه ـ به خصوص لیبی تندرو ٬یمن جنوبی مارکسیست و فلسطینیهای
بیوطن ـ به عنوان واسطه یا حداقل سخنگویان شوروی عمل میکنند.
3ـ تارهای قدرت ایجاد شده توسط دولتهای منطقه شکنندهتر شده و با محدودتر شدن پایگاه قدرت
فرصت ٬بهرهبرداری توسط روسها بیشتر میشود.
4ـ انقراض سنتو.
ج :روسها مجبورند برای بهرهبرداری از این فرصتهای جدید محتاطانهتر عمل کنند ٬چون دولتهای
مهم عربی نسبت به گسترش نفوذ شوروی در منطقه هشیاری بسیار یافتهاند .به طور مثال ٬عدم امنیت
سعودی و عراق درنتیجه رویدادهای زیر تشدید شده است:
1ـ سرنگونی دولت غیرمتعهد افغان در آوریل  1978توسط یک ارتش آموزشدیده توسط شوروی و
معدودی از کمونیستهای محلی.
2ـ کشته شدن رئیسجمهوریمن شمالی توسط یک فردازیمن جنوبی ٬و کودتای یمن جنوبی در ژوئن
 1978که منجر به به قدرت رسیدن رهبریت متمایل به رهبریت شوروی گردید.
3ـ حمایت لجستیکی شوروی از یمن جنوبی در حمله اخیرجمهوری دموکراتیک خلق یمن علیه یمن
شمالی.
د :روسها نیز سعی خواهند کرد از مقاومت اعراب در برابر انعقاد یک قرارداد جداـگانه بین مصر و
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اسرائیل به خصوص در میان سوریها ٬عراقیها و لیبیاییها بهرهبرداری نمایند.
1ـ حتی عربستان سعودی نیز ایده تماسهای دیپلماتیک با شوروی را در سر میپروراند ٬چون نفوذ
وسیع شوروی را در منطقه به رسمیت شناخته است.
7ـ عالقه مسکو به آسیای جنوبی کمتر از عالقه آن به خاورمیانه است لیکن این منطقه به شوروی
نزدیک است و روسها نمیخواهند که از آنها به منظور انجام عملیاتی علیه روسیه بهرهبرداری شود.
الف :دولت افغان همیشه به حمایت سیاسی ٬نظامی واقتصادی شوروی نیاز داشته است ٬لیکن افزایش
صمیمیت روابط با مسکو استقالل افغان و آزادی عمل رئیسجمهور ترکی را مورد تهدید قرار داده و سبب
افزایش نارضایتیهای مردمی خواهد گردید .تعداد مستشاران روسی از زمان وقـوع کـودتای تـرکی
احتماًال دو برابر و به  3500تن با درنظر گرفتن  1200مستشار نظامی رسیده است.
1ـ رژیم تحتالحمایه روسی ترکی با مخالفت شدید انقالبیون مسلمان که مسکو را وادار به مداخله
مستقیم در روی کار نگاهداشتن دولت کردهاند ٬روبرو شده است.
2ـ مستشاران نظامی شوروی به نیروهای دولتی کمک کردهاند تا با شورشیان در شرق افغانستان به
مبارزه بپردازند ٬و بنابر گزارشهای رسیده خلبانان روسی هلیکوپترهای توپدار سی ـ  24را در طول مرز
افغانستان و پاـکستان به پرواز درآوردهاند.
3ـ احتماًال مستشاران روسی در بمباران اخیر مواضع شورشیان در هرات شرکت داشتهاند ٬و چند
مستشار نظامی و غیرنظامی روسی نیز توسط چند نیروی ضد دولتی به قتل رسیدهاند.
4ـ تالش شوروی جهت حراست از منافع خود در افغانستان ممکن است سبب پیچیدگی روابـط
شوروی با هند و پاـکستان شده ٬و حتی امکان تأیید و تصویب سنا را در مورد قرارداد سالت  2به مخاطره
افکند.
8ـ به دنبال ترک خصومت چین و ژاپن ٬عادی شدن روابط چین و آمریکا و لغو پیمان دوستی چین و
شوروی توسط پکن ٬شوروی بر آن شده است تا مواضع خود در آسیا را تقویت نماید .روسها ظاهرًا باور
ـکردهاند که موضع نیرومندتر نظامی در منطقه دردرازمدت میتواند ملتهای آسیای شمالی را وادار کند تا
منافع شوروی را نیز درنظر داشته باشند.
الف :تکاندهندهترین حرکتهای شوروی در اقیانوس آرام صورت گرفته است.
1ـ هم اـکنون روسها ناو هواپیمابر مینسک را در ناوگان اقیانوس آرام مستقر ساختهاند.
2ـ نیروهای شوروی در طول مرز چین و شوروی تقویت شده ٬و در اوایل سال جاری ٬روسـها
وسیعترین تمرین نظامی بیسابقه را در طول مرز انجام دادند.
3ـ بنابه گزارشات رسیده ژنرال پتروف به سمت فرماندهی کل قرارگاه فرماندهی خاور دور منصوب و
در مانور نظامی مزبور شرکت جسته است.
ب :تداوم افزایش نیروهای شوروی در آسیا موجبات موفقیت فعالیت فشرده دیپلماتیک شوروی در
منطقه را فراهم نخواهد آورد.
1ـ حضور شوروی در ویتنام سبب رنجش خاطر دیگر کشورهای آسیای جنوب شرقی و پیچیدهتر
شدن روابط دوجانبه شوروی و آنها خواهد گردید.
2ـفعالیت شوروی در قلمروهای شمالی به مزاق ژاپنیها سازگار نخواهد آمد ٬چون آنها از آن نقاط به
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منظور توجیه افزایش بودجه نظامی و همکاری دفاعی صمیمانهتر خود با آمریکا بهرهبرداری میکردهاند.
3ـ موضع خصمانه شوروی در مرز چین ٬احتماًال در رابطه با مذاـکراتی که قرار است دراواسط سپتامبر
در مسکو برگزار شود ٬نتیجه خوبی به همراه نخواهد داشت.
الف :به طور مثال ممکن است در رابطه با شرایط چین جهت خروج شوروی از مغولستان ٬آرایش
قوای شوروی در طول مرز چین شورویـ مغولستان ٬در مراحل اولیه مذاـکرات موانع بیچون و چرایی را
پدید آورد.
ب :رویداد مرزی اخیر بین چین و شوروی نیز میتواند منجر به ٬به تأخیرافتادن مذاـکرات گردد.
ج :بنابراین ٬فعالیت شوروی میتواند برخالف میل مسکو منجر به افزایش شتاب همکاری میان چین
ـ آمریکا و ژاپن گردد.
سند شماره )(46

طبقهبندی :سری
غیرقابل رویت برای بیگانگان ـ هشدار اطالعاتی
1ـ )طبقهبندی نشده( کشور :ایران  /شوروی*
22ـ جزییات:
الف) :طبقهبندی نشده( این گزارش حاوی اطالعات ارزیابی نشده است .به همین دلیل نباید براساس
آن طرح و یا سیاستهایی را پیریزی و یا جرح و تعدیل نمود.
ب) :سری غیرقابل رویت برای بیگانگان( منبع ارائه کننده فهرست دیپلماتهای روسی مستقر در ایران
ـگفت” :این فهرست صرفًا مربوط به زمان حال نیست چون کسب اطالعات مربوط به خروج و ورود افراد
روسی از ساواـک بسیار دشواراست“ ٬ولی این سند آخرین محصول قابل انتشاراست).تاریخ کسب :بهمن
 ٬1357تاریخ و محل کسب اطالعات 5 :بهمن  ٬1357تهران ارزیابی سند ـ  2منبع(CALL- IEI) 7200 :
ساترین اولویس حومه .(72
ج) :سری  /غیرقابل رویت برای بیگانگان( بررسی این فهرست در مقایسه با بایگانی  AFOSIمطالب
زیر را فاش ساخت.
1ـ )سری  /غیرقابل رویت برای بیگانگان ـ هشدار اطالعاتی( افرادی که قبًال به عنوان افسـران
اطالعاتی شناسائی نشده بودند:
ـگورباچف ٬م .الف ـ سفارت )تاریخ و محل تولد 17 :اـکتبر  1924استکتوزاود(٬
یروف ٬جی ٬پی) KES .تاریخ و محل تولد ٬1926 :لنینگراد(.
)(2ـ )سری ـ غیرقابل رویت برای بیگانگان ـ هشدار اطالعاتی(.
افرادی که قبًال به عنوان مقامات خبری شناسایی نشده بودند ٬برعکس این سند:
فنوپتوف ٬وی .جی .سفارت )احتماًال عضو سازمان کا.ـگ.ب(.
پولونین آی .اف .سفارت )دارای کد شناسایی سازمان کا.ـگ.ب.(.
زوبکوف آی.ا .سفارت )احتماًال عضو کا.ـگ.ب(.
* -این سند از اینجا به بعد تا انتهای مطلب  Bترجمه نشده است.

تاریخ :ژانویه  79ـ دی و بهمن 1357
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دیاتلوف وی .آی .کنسولگری تهران )احتماًال عضو کا.ـگ.ب خط ک.آر(.
اوزیپوف ٬وی .ای کنسولگری اصفهان )احتماًال عضو کا.ـگ.ب(.
واژنیک ا.ان ٬کنسولگری اصفهان )احتماًال عضو کا.ـگ.ب(.
ریابوفالوف ٬دی .آی) TORGPREDSTOV ٬احتماًال عضو سازمان جی ٬آر ٬یو.(.
موسین ٬آر .ا ٬تاس )احتماًال عضو جی .آر .یو.(.
)(3ـ )سری ـ غیر قابل رویت برای بیگانگان ـ هشدار اطالعاتی(
قبًال در فهرست افراد مستقر در ایران بودهاند ولی این کشور را ترک گفتهاند.
براترسکی وی.ا .سفارت) ٬تاریخ عزیمت23 :مارس) (1978براترسکی یکی از عمال ضدجاسوسی بوده
ـکه موقتًا پس از موضوع مقربی به ایران آمده و گمان میرفت که به طور دائمی در اینجا خواهد ماند(٬
پاتوشکف وی .بی .سفارت )تاریخ عزیمت :نوامبر.(1977
4ـ )سری ـ غیرقابل رویت برای بیگانگان ـ هشدار اطالعاتی(.
افرادی که ایران را ترک کرده و لیکن نام آنها هنوز هم در فهرست آمده است:
رامکف ٬ا ٬م ٬بیمارستان )اس ا سولیوان(.
د) :سری ـ غیرقابل رویت برای بیگانگان ـ هشدار اطالعاتی(.
با منبع بار دیگر تماس گرفته شد و تاریخ عزیمت و تولد مقامات اطالعاتی که ایران را ترک کردهاند و
نیز افرادی که به تازگی به ایران وارد شدهاند در اختیار وی قرار داده شد .منبع افزود یکی از علل نقایص
موجود در پاراـگراف ج ٬سانسور اسامی موجود در فهرست میباشد که ناشی از نحوه توزیع گزارش به
دفاتر خاص است که هریک باید شامل اسامی افراد خاص اطالعاتی باشد .عالوه بر این منبع گفت که
اخبار اخیرعمدتًا مقامها و پستهای اطالعاتی افراد ذیل را مشخص ساخته است:
فادیف  ٬آی .ا ٬سفارت )رئیس کا.ـگ.ب(٬
اوستروفنکو ٬وای .سفارت )قبًال گمان میرفت که رئیس کا.ـگ.ب باشد ولی اـکنون سمت معاونت را
دارا است(٬
سلیوانف ٬وای.تی ٬.سفارت )معاون ریاست بخش گذرنامهای کا.ـگ.ب(.
)تاریخ کسب اطالعات :ژانویه  ٬1979تاریخ و محل ورود  1979/2/4تهران٬
ارزیابی :الف ـ2؛ منبع ٬72000 CAC - 1E (1) :س اترنس .جی .اولیس ٬حومه .(72
اظهارنظر مستخرج) :طبقهبندی نشده( این گزارش به منظور تصحیح اطالعات حضور  436نفر در
ایران تهیه شده است.
سند شماره )(47

تاریخ 12 :ژانویه  79ـ  22دی 57
خیلی محرمانه
به :وزارت خارجه واشنگتن
از :سفارت آمریکا در مسکو
موضوع :یک مقام دانشگاهی شوروی درباره ایران سخن میگوید.
1ـ )تمام متن خیلی محرمانه است(
در تاریخ  10ژانویه مأمور سفارت بایوری گنکفسکی ٬رئیس قسمت آسیای میانه در انستیتواورینتال
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)مؤسسه خاورشناسی( مالقاتی انجام داد تا با وی مسائل مربوط به افغانستان را مورد بحث قرار دهد.
ـگنکفسکی که معموًال به تنهایی با مأمور سفارت به گفتگو مینشیند )اینبار( توسط یکی از ”محققین“
روسی مؤسسه مزبور همراهی میشد که نکات مورد گفتگو را یادداشت میکرد.
2ـ پیدا بود که به گنکفسکی دستور داده شده بود نظرات آمریکا را در مورد ایران جویا شود .وی به
سرعت جهت مکالمه را از افغانستان برگرداند وجویای ارزیابی و محاسبات آمریکا در مورد امکان وقوع
یک کودتای نظامی در ایران و دورنمای احتمالی بقای دولت بختیار گردید .مأمور سفارت پاسخ داد که به
اعتقاد آمریکا این تنها ایرانیها هستند که قادرند مسائل خود را حلوفصل نمایند و دولت آمریکا برای
دولت بختیار که برطبق مراحل مندرج در قانون اساسی ایران در حال شکلگیری است آرزوی پیروزی
ـکرد.
3ـ مأمور سفارت در ادامه این پاسخ از شدت روزافزون اتهامات مطروحه توسط رسانههای گروهی
شوروی در زمینه دخالت آمریکا در ایران انتقاد کرد و در این مورد توضیح خواست .گنکفسکی نـیز
اتهامات مشابهی را مطرح ساخت که در مطبوعات آمریکا درباره اتحاد شوروی منتشر میشود .وی
همچنین ”دیدار یک ژنرال امریکایی“ از ایران و اعزام کشتیهای نیروی دریایی آمریکا به اقیانوس هند را
عنوان کرد.
4ـ گنکفسکی اظهار داشت که ٬در عین حالی که پیشبینی آینده و سرنوشت تالش بختیار غیرممکن
است ٬بقای دولت وی را نمیتوان تضمین کرد و وقوع یک کودتای نظامی را نباید غیرممکن انگاشت.وی
خاطرنشان ساخت که بختیار خود هفتبار به دست شاه زندانی شده است و به همراه سایر رهـبران
”لیبرال“ جبهه ملی از قبیل سنجابی ٬مسئول )برنامه( توقف کار در ایران بوده است .تاـکتیکهایی که جهت
ایجاد توقف کار )یا دست کشیدن از کار( به کار برده شده مبتنی بر اعمال زور بوده است ٬کارگران راتهدید
میکنند که در صورت عدم همکاری با اعتصابکنندگان مورد آسیب بدنی قرار گرفته یا منازل آنان به
آتش کشیده خواهد شد.
5ـ گنکفسکی اعتراف کرد که )حزب( توده در ایجاد تشنج تشریک مساعی میکند .وی اظهار داشت
ـکه البته تنها چیزی که خوشنودی )حزب( توده را فراهم میسازد) ٬بروز( دردسر برای شاه است.
معالوصف همانند سایر روسها ٬وی تأـکید کرد که )حزب( توده ”بسیار ضعیف“ بوده و برای کسب قدرت
در ایران به عنوان یک مبارز جدی به حساب نمیآید) .تمام متن خیلی محرمانه(
سند شماره )(48

خیلی محرمانه
تاریخ 13 :ژانویه  79ـ  23دی 57
به :وزیر امور خارجه در واشنگتن دی ـ سی فوری 1484
از :سفارت آمریکا در مسکو
موضوع :گفتگوی متخصص امور ایران در وزارت خارجه شوروی در مورد ایران
ـ آغاز خالصه )خیلی محرمانه( :به هنگام مالقات مأمور سفارت با متخصصین امور ایران در وزارت
خارجه شوروی موارد زیر مورد بحث قرار گرفت.
ـ عکسالعمل مطبوعات شوروی پیرامون سیاست آمریکا در قبال ایران در پاسخ به مأمور سفارت که
ـگفته بود این مقاالت اصًال در شرایط بسیار جدی کنونی ”مفید نیستند“ ٬مقام روسی توافق خود را مبنی بر
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اینکه اینگونه مقاالت نسبت به امریکا بسیار سختگیری میکنند اعالم کرده گفت :آنها مـنعکسکننده
نگرانی شوروی درباره اعمال واشنگتن و گزارشهایی است که از واشنگتن درباره طرحهای اضطراری
آمریکا در ایران میرسد.
خیلی محرمانه
ـ قرارداد  1921ایران و شوروی .مقام روسی به دفاع از قابلیت کاربرد این قراردادپرداخت و گفت که
دولت ایران هرگز آن را ملغی اعالم نکرده است .وی گفت که اشاراتی که در مطبوعات درباره این معاهده
شده به این معنی نیست که شوروی میخواهد در ایران مداخله نماید.
ـ شاه .مقام روسی در حالی که با عبارت ”بین خودمان باشد“ شروع میکرد گفت که مأمورسفارت نیز
حتمًا موافق است که شاه دیگر نقشی ندارد و یا اـگر داشته باشد این نقش آنقدر محدود و کوچک است که
نمیتوان آنرا به عنوان یک ضریب تعیینکننده در آینده به شمار آورد.
ـ دولت بختیار .مقام روسی خاطرنشان ساخت که انتقاد شوروی از بختیار وتالشهایش جهت تشکیل
یک دولت جدید به طور”غیرمستقیم“ انجام گرفته ولی قبول دارد که این انتقاد بسیار شدید و به طورمداوم
صورت گرفته است .وی در خاتمه گفت ٬بختیارشانس باقی ماندن ندارد.
ـ توقف ارسال گاز به شوروی .مقام روسی اذعان داشت که گاز ایران در مناطقی از شوروی که از آن
استفاده میکردهاند ”اشکاالتی چند“ به وجود آورده است.
ـ شایعه صفآرایی نظامی شوروی در منطقه مرزی جنوب .وقتی که درباره شایعات موجود درباره
حرکت نظامیان شوروی در ناحیه مجاور مرز ایران سؤال شد ٬وی پاسخ داد که وی درباره چنین عمل
غیرعادی اطالعی در دست ندارد .پایان خالصه.
1ـ )تمام متن خیلی محرمانه( دردوازدهم ژانویه طبق معمول مأمور سفارت با مشاوران.آی .کوزیرف
متخصص امور ایران در وزارت خارجه شوروی مالقات نمود .در این جلسه اشخاص دیگری حضور
نداشتند که از سخنان آنهایادداشتبرداری نمایند و مأمور سفارت وکوزیرف به یکدیگر اطمینان دادند که
مالقات آنها ”غیر رسمی“ بوده و بنابه دستور نمیباشد .قبل از آغاز بحث اصلی ٬مقام سفارتی یک نسخه
از بیانات و نظرات سخنگوی وزارت امور خارجه در دهم ژانویه پیرامون تحویل اف15ـ به عربستان
سعودی و نیز یک نسخه از بیانات وزیر امور خارجه در کنفرانس مطبوعاتی یازدهم ژانویه را به کوزیرف
تسلیم نمود .در مورد مطلب دوم مقام سفارت به خواندن کلمه به کلمه آن موضوع در رابطه با ایران
پرداخت تا مطمئن شود که کوزیرف مطلب را هم به انگلیسی و هم به روسی به خوبی فهمیده است .به
هنگام بحث موارد زیر مورد گفتگو قرار گرفت.
برخورد وسایل ارتباط جمعی شوروی با سیاست آمریکا در قبال ایران
2ـ مأمور سفارت اظهار داشت که از نکات هیستریک موجود در مقاالت اخیر مطبوعات شوروی
پیرامون سیاست آمریکا در ایران به خصوص مقاالتی که به وسیله نویسنده معتبر ویتالکیکوبیش در دهم
ژانویه در نایاـگازتا چاپ شده و مقاله دیگری که شاید تحت نام مستعار الف .پتروف در یازدهم ژانویه در
پراودا منتشر شده و نیز مقالهای که به وسیله پیتروینو گرادوف در یازدهم ژانویه در کراسنایازوزدا منعکس
ـگردیده ٬بسیار متأسف شده است .این مقاالت در شرایط بسیار حساس کنونی ”اصًال مفید“ نـبوده و
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نمیتوانند در کاهش تشنج بین آمریکا و شوروی در اوضاع کنونی مفید واقع گردند.
3ـ کوزیرف در جواب گفت در همان حال که مطبوعات شوروی منعکسسازنده سیاست شوروی
هستند ولی نمیتوان گفت که الزامًا با آن متشابه هستند .وی گفت ”خودمانیتر بگوییم ٬مقاالت اخیر
نسبت به آمریکا خیلی سختگیری“ کردهاند و خالی از اغراق نیز نبودهاند.
مطبوعات شوروی میخواهند مردم این کشور را نسبت به اوضاع کنونی خطرناـک ایران مطلعساخته٬
سعی در منعکس ساختن ”سیل“ مقاالتی دارند که در آمریکا و اروپای غربی منتشر میشود .آن مقاالت
ـکه بعضیهایشان ظاهرًا معتبر نیز هستند ٬مملو از گزارشاتی مبنی بر طرحهای اضطراری آمریکا در ایران
میباشند .در همین رابطه ٬مطبوعات آمریکایی و اظهارنظرهای دولتی نیز درباره طرحهای شوروی بسیار
مضر بوده و مطبوعات شوروی باید برای آنها پاسخی داشته باشند.
4ـ مأمور سفارت به طور مؤکد درباره تبلیغات مطبوعات شوروی پیرامون ”مداخله“ آمریکا درایران
سخن گفت .او گفت آیا بعضی از ناظران حاضر در مسکو چنین باور نخواهند کرد که این تبلیغات خود
میتواند مؤید ”مداخله“ شوروی در آینده به نحوی نامعلوم باشد .کوزیوف گفت که به نظر وی عکس
قضیه کامًال درست است ٬یعنی اینکه آمریکا سعی دارد ”خطر شوروی“ را تبلیغ کند تا در آینده فعالیتهای
خود را جامه تأیید بپوشاند .وی اضافه کرد که با وجود اینکه آمریکا اذعان داشته است که درباره مداخله
شوروی شاهدی در دست ندارد ٬ولی شوروی شاهد افزایش کارمندان سفارت آمریکا در تهران ٬تحرک
ـکشتیهای آمریکایی در منطقه ٬بازدید ژنرال هایزر از ایران ٬تحویل اف15ـ به عربستان سعودی ٬و دیگر
درگیریهای ذهنی آمریکا با ایران از قبیل تشکیل اجالس پیرامون ایران که در آن رئیسجمهور ٬وزیر
امورخارجه وزیر دفاع براون ٬و برژنیسکی مشاور امنیت ملی شرکت داشتهاند ٬بوده است .وی تأـکید کرد
ـکه موضع شوروی در اینباره کامًال روشن است .همانطور که برژنف در 19نوامبر به خبرنگار تاس
”جواب“ داد شوروی مایل است که هیچکس در امور ایران مداخله ننماید.
معاهده  1921ایران و شوروی
5ـ مأمور سفارت درباره اهمیت اشارات مطبوعات شوروی به تداوم کاربرد معاهده  1921ایران و
شوروی سؤال کرد .کوزیرف گفت که نباید این اشارات را به عنوان تأییدیهای بر احتمال مداخله شوروی
طبق مفاد بند  5و  6این معاهده به حساب آورد .او در ادامه گفت که این اشارات مطبوعات به معنی زنگ
خطر نبوده است؛ بلکه برای این بوده است که به ایران و آمریکا خاطرنشان بشود که همانطور که آمریکا با
ایران قراردادهایی در زمینه نظامی و غیره دارد شوروی هم قراردادهایی دارد و بنابراین منافعی وجود
دارد که باید در همه حال نظر گرفته شود.
6ـ مأمور سفارت خاطرنشان ساخت که در ایران این فکر تعمیم پیدا کرده است که همزمان و هم
قراردادهای دیگر گوی سبقت را از معاهده  1921را بودهاند .کوزیرف اعتراف نمود که مطبوعات ایران و
نیز دفتر وزارت امور خارجه ایران گاه و بیگاه کارآیی معاهده  1921را مورد سؤال قرار دادهاند ٬ولی در
ادامه گفت که دولت ایران این معاهده را هیچگاه ملغی ننموده است .بنابراین مانند همه دیگر قراردادهای
بینالمللی به قوت خود باقی است .او همچنین به تبادل تلگرامهای شاه و پادگورنی به مناسبت پنجاهمین
سالگرد این معاهده در  26فوریه  1971اشاره کرد.
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نقش شاه
7ـ با تأـکید بر اینکه ”این حرف بین خودمان باشد“ کوزیرف از مأمور سفارت پرسید که آیا وی نیز
معتقد است که نقش شاه در ایران پایان یافته و شاه یا ایران را ترک خواهد کرد و یا اینکه نقش سیاسی
آنچنان محدودی به وی داده خواهد شد که فقط جنبه سمبلیک داشته باشد .مأمور سفارت اظهار داشت که
با وجود اینکه واضح است که شاه دیگر نخواهد توانست آن نقش پیشین را ایفا نماید ٬ولی وی اطالعات
دیگری در دست ندارد و بنابراین نمیتواند پیرامون این موضوع به اظهارنظر بیشتر بپردازد.
دولت بختیار
8ـ مأمور سفارت از اینکه مطبوعات شوروی از بختیار و تالش وی برای تشکیل حکومتی جدید
انتقاد میکنند ٬اظهار تعجب کرد .گوزیرف گفت که تاـکنون انتقادها به صورت غیرمستقیم انجام شده است
ولی قبول دارد که مسکونسبت به بختیارخوشبین نیست و احساس میکند که وی از حمایت توده مردم در
ایران برخوردار نمیباشد.وی در توضیح گفت آنچه بختیار در حال انجام آن است این واقعیت است که وی
سعی درجذب بورژوازی ملی و عناصر مذهبی مینماید و در همان حال درتالش است تا کارگران تندرو و
چپیها را منزوی سازد .او گفت مسکو چگونه میتواند از چنین سیاستی حمایت به عمل آورد ٬و در ادامه
ـگفت به هر حال نقش شاه هنوز بر پیشانی بختیار وجود دارد ٬جبهه ملی )ـکه یک گروه بورژوازی ملی
است( از وی حمایت نمیکند ٬و مهمتر از همه خمینی هم با او مخالف است.
توقف ارسال گاز به شوروی
9ـ در پاسخ به سؤال مأمور سفارت کوزیروف گفت که توقف ارسال گازایران در آن بخش از شوروی
ـکه از این گاز استفاده میکردهاند ”اشکاالتی چند“ را به وجود آورده است .وقتی که مأمور سفارت از
ـکوزیرف پرسید که آیا این اشکاالت نگرانی دولت شوروی را افزایش داده است وی فقط پاسخ داد ”ما چه
ـکاری میتوانیم انجام بدهیم؟“.
شایعات مربوط به صفآرایی نظامی شوروی
10ـ مأمور سفارت از کوزیرف پرسید که درباره شایعات موجود درمسکو و دیگر نقاط جهان مبنی بر
اینکه شوروی در حال انجام اقداماتی نظامی در منطقه نزدیک به مرز ایران است چه میگوید .کوزیرف
ـگفت ”رک بگویم“ فکر نمیکنم در این رابطه عمل ”غیرعادی“ رخ داده باشد.
او گفت که مقداری از فعالیتهای نظامی در مرزی که حدود  1200کیلومتر طول آن است امری عادی است
و به نظر وی کسانی این شایعات را پراـکنده میکنند ٬میخواهند حرکات نظامی خودشان را توجیه نمایند.
مأمور سفارت گفت که اـگر منظور کوزیرف آمریکا است ٬مطمئنًا اشتباه میکند.

ـکتاب چهل و نهم
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سند شماره )(50

خیلی محرمانه
تاریخ 3 :فوریه  79ـ  14بهمن 57
به :سفارت آمریکا در تهران
از :وزیر امور خارجه در واشنگتن
موضوع :تبادل نظر با شورویها درباره ایران
1ـ ماـگومد )شکل روسی اسم محمد( عثمانف دبیر سوم سفارت شوری به تقاضای خود بار دیگر با
مأمور وزارت امور خارجه آمریکا در امور خاور نزدیک و ایران در تاریخ اول فوریه برای تبادل نظر
درباره اوضاع ایران مالقات کرد .مأمور وزارتخانه تقاضای عثمانف را برای اظهار نظر درباره نـتایج
احتمالی بحران جاری در ایران رد کرد .او به عثمانف توضیح داد که ایاالت متحده بدون اینکه در امور
داخلی ایران مداخله کند کوشیده است تا همه طرفهای درگیر را به برقراری تماس بایکدیگر به منظور نیل
به یک راه حل قابل قبول برای مردم ایران از طریق مشورتها و مذاـکرات به جای رفتن به خیابانها تشویق
ـکند .مأمور سفارت افزود که ایاالت متحده همچنین کوشیده است تا همه طرفهای درگیر را درباره لزوم
خویشتنداری و اجتناب از تحریکات تحت تأثیر قرار دهد ٬تا راهحلهایی از طریق یک روند قانونی
منطبق بر قانون اساسی به دست آید.
2ـ عثمانف در پاسخ به پرسشی درباره تغییر جهت گیری جزئی به نفع خمینی در رسانههای گروهی
شوروی اظهار عقیده کرد .رسانههای گروهی شوروی اـکنون در تجزیه و تحلیل تـحوالت در ایـران
”بینظیرتر و عینیتر“ است .او گفت شورویها به این نتیجه رسیدهاند که خمینی نماینده گرایشهای ”ترقی
خواهانه“ میباشد و این نتیجه از پشتیبانی قاطع اـکثر مردم ایران آشکار میشود .عثمانف در عین حال
افزود که اتحاد شوروی میکوشد تا در برابر خمینی یک روش ”بیطرفانه“ اتخاذ کند ٬زیرا شورویها درباره
خمینی تردیدها و قیود احتیاطی زیادی دارند.
شورویها امیدوارند که به محض اینکه خمینی با طرز فکر پیروان اصلی و بستگانش در ایران مواجه
شود ٬بعضی از نقطه نظرها و مواضع خود را مالیمتر خواهد کرد .در عین حال شورویها درباره تحوالت در
ایران بسیار نگرانند و از آن بیم دارند که اوضاع در این کشور به مبارزه مسلحانه و جنگ داخلی منجر
شود.علیرغم این نگرانی که عثمانف آن را به عنوان یک نگرانی ”مشروع“ با توجه به اینکه ایران با اتحاد
شوروی هم مرز است قلمداد کرد ٬شورویها احساس نمیکنند که راه دیگری بجز صبر و مشاهده تحوالت
داشته باشند .عثمانف همچنین داوطلبانه پذیرفت که شورویها نیز معتقدند که ایاالت متحده دارای منافع
مشروع مهمی در ایران است.
3ـ عثمانف درباره اوضاع کنونی تأسیسات خبرگیری سمعی اطالعاتی آمریکا در ایران و مـحل
احتمالی این تأسیسات از نظر آمریکا در آینده پرس و جو کرد .مأمور وزارتخانه درباره این دو موضوع
ـکامًال اظهار بیاطالعی کرد .عثمانف آن گاه اظهار عقیده کرد که شاید این تأسیسات به اتحاد شوروی
منتقل شود .هنگامی که مأمور وزارتخانه به او گفت که او درباره این امور کارشناسی ندارد ٬معذالک افزود
ـکه نظریات عثمانف ممکن است با ارزش باشد ٬عثمانف بالفاصله گفت منظور او تنهایک مزاح بوده است.
4ـ مأمور وزارتخانه به عثمانف گفت که در حالی که نگرانی حکومت ایاالت متحده نسبت به حمالت
رسانههای گروهی شوروی علیه نقش ایاالت متحده در ایران مورد توجه سطوح عالی مقامات شوروی
قرار گرفته است ٬او در عین حال قصد دارد اثرات منفی و خطرناـک اینگونه حمالت را درباره ایمنی
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آمریکاییهای مقیم ایران مورد تأـکید قرار دهد .عثمانف مدعی شد که نگرانی ما در این زمینه کامًال قابل
توجیه است و قول داد که این مسئله را به مقامات باالتر از خود اطالع دهد .او گفت که هـمه افـراد
خانوادههای مأمورین شوروی از ایران به خارج منتقل شدهاند و بیشتر رایزنان شوروی در زمینههای
مختلف ایران را ترک کرده و تعداد مقامات رسمی شوروی در ایران کاهش یافته است.
5ـ مأمور وزارتخانه به عثمانف تأـکید کرد که بایداز هرگونه سوءتفاهمی درباره سیاستها واقدامات دو
حکومت شوروی و آمریکا اجتناب کرد ٬و بنابراین ادامه تماسها و مطرح کردن نگرانیهای احتمالی به نفع
ونس
هر دو حکومت است .عثمانف موافقت کرد و پیشنهاد کرد که این تماس حفظ شود.
سند شماره )(51

سری
تاریخ 9 :آوریل  79ـ  20فروردین 58
به :وزیر امور خارجه ٬واشنگتن
از :سفارت آمریکا در تهران
موضوع :نامه تهدید آمیزی که احتماًال از تحریکات شوروی ناشی میشود
1ـ )تمام متن سری است(.
2ـ در تاریخ هشتم آوریل مشاور سیاسی نامهای دریافت کرد که حاوی هشدار آشکاری بود درباره
دوستی بین چین و آمریکا و اینکه ”متجاوزین آمریکایی“ و ”متجاوزین چینی“ بدون استثناء مورد”تنبیه
شدید“ قرار خواهند گرفت .نامه دارای حاشیه سیاه رنگی بود که در آن اسامی حدود  36پایتخت از
ـکشورهای دنیا ٬در اروپا ٬آسیا و آمریکای التین ٬به چشم میخورد و در باالی نامه سرخط” :سازمان
جهانی و سری مجازات“ نوشته شده بود که از قرار معلوم نام سازمان تهدید کننده را مشخص میکرد .نامه
مزبور از وین و به نام مشاور سیاسی فرستاده شده بود ٬لیکن مقام وی در متن آدرس ذـکر نشده بود .تاریخ
پست شدن نامه در مبدأ  6مارس و رسیدن آن از طریق پست به اینجا  6آوریل میباشد.
3ـ از آنجایی که روابط چین با آمریکا کوچکترین اهمیتی برای هیچ یک از گروههای تروریستی در
ایران ندارد) ٬لذا( نامه مذکور فقط میتواند از منابع شوروی الهام گرفته باشد .این نامه جهت تحقیقات و
بررسیهای دقیقتر از طرق دیگر به واشنگتن ارسال شده است .این حقیقت که نامه مزبور به عنوان مشاور
سیاسی در اینجا فرستاده شده ٬یکی از نکاتی است که این سؤال کلی را مطرح میسازد که آیا سفارت
شوروی در تهران مدتها نقش هماهنگ کننده مبارزات تهدیدآمیز علیه عدهای از آمریکاییهای دستچین
شده را به عهده نداشته ٬یا )حداقل( در آن دست نداشته است؟ که این عمل خود میتواند در زمره سایر
تالشهای شوروی در جهت ایجاد رعب در افراد دیگر قرار گیرد ٬که شرح آن جداـگانه گزارش شـده
سری
است.
سند شماره )(52

خیلی محرمانه
)طبقهبندی نشده(
غیر قابل رویت برای بیگانگان
خالصه
)طبقهبندی نشده( مهاجرت یهودیان شوروی :روند ٬فشار ٬دورنما
حرکت مسکو در جهت همکاری در زمینه الیحه جکسون ـ وانیک در رابطه با الیحه تجاری 1974
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مسئله تأثیر عدم تصویب الیحه را بر سیاست مهاجرت شوروی مطرح مینماید .در هفت ماه گذشته
مقامات شوروی سطح مهاجرت یهودیان را به میزان  4000نفر در ماه حفظ کردهاند که در سال 1358
تعداد مهاجرین  48000نفر بوده است .این رقم در مقایسه با  17000نفر سال  30000 ٬1356نفر سال
 1357و  34000نفر سال  1352باالترین رقم مهاجرت به حساب میآید) .خیلی محرمانه( دورنمای
تداوم مهاجرت با میزان باال تا پایان سال  1359خوب است .عدم تصویب این اصالحیه نیز ظاهرًا در این
دوره بر روند مهاجرت تأثیری منفی نخواهد داشت.
)طبقهبندی نشده( این نتیجه گیری بر مالحظات ذیل استوار است:
تصمیم شوروی مبنی بر مجاز دانستن مهاجرت یهودیان ناشی از فشارهای داخلی بود .در اواسط دهه
 1330یهودیان شوروی بازگشت به هویت خویش را شدیدًا احساس کردند ٬جنبش جهت کسب امتیاز
مهاجرت از پویایی بسیاری برخوردار شد.
ولی ٬هنگامی که آمریکا موضوع مهاجرت را یکی از شرایط مذاـکره پیرامون مسائل مـربوط بـه
”تشنجزدایی“ اعالم کرد ٬مالحظات مربوط به سیاست خارجی نیز به صورت عوامل مهمی درآمد .با به
بازی گرفتن میزان مهاجرت یعنی افزایش آن به منظور جلوگیری ازتصویب اصالحیه جکسون ـ وانیک ٬و
ـکاهش آنها به عنوان اقدامی تالفیجویانه در قبال تصویب این الیحه رهبران شوروی دریافتند که مسئله
مهاجرت بر کل روابط آنها با آمریکا تأثیر میبخشد ونمیتوان آن را صرفًا با الیحه مرتبط دانست .پس از
قطع مهاجرت در سالهای 54ـ ٬ 1353مالحظات سیاست خارجی و نیز فشارهای داخلی مسکو را بر آن
داشت تا میزان مهاجرت را به سطوح قبلی بازگرداند.
مقامات شوروی در بررسی سیاست مهاجرتی خود فوائد و هزینههای افزایش میزان مهاجرت را
متعادل مینمایند:
ـتعدادیهودیان شوروی که خواستارمهاجرت بودند دراواخر سال  1357افزایش یافت و به هیچوجه
سیر نزولی پیدا نکرد.
ـ ثابت نگاهداشتن مهاجرت ـ حتی معادل سطوح افزایش یافته جاری ـ ـ صف متقاضیان را فشردهتر
خواهد کرد .این افراد از نظام موجود بیگانه شده و موجبات نارضایتی دیگر یهودیان را فراهم میآورند٬
لیکن ایجاد تساوی بین مهاجرت و متقاضیان نیز مسائل و دشواریهایی را پدید میآورد:
ـ حزب و بوروکراسی دولت با افزایش مهاجرت مخالف است ٬چون آن را انعکاس نارضایتی از نظام
شوروی تلقی میکند.
ـ کاهش گروه کاردان و فنی نیروی کار در زمانی پیش میآید که کمبود نیروی انسانی در بخشهای
اروپایی شوروی بسیار مشهود است.
ـ افزایش مهاجرت یهودیان میتواند دیگر گروههای نژادی و مذهبی را تحریک نماید تا درصدد کسب
امتیاز و حق مهاجرت برایند.
ـ گرچه اـکثر یهودیان شوروی هنوز هم مایل به اقامت در شوروی به عنوان شهروندان این کشور
هستند ٬ولی افزایش مهاجرت میتواند در نهایت سبب مهاجرت عمده و گروهی یهودیان گردد.
در نحوه برخورد با ضد یهودیگری ٬مقامات شوروی عامل شکست و عدم موفقیت خود هستند .آنها
از این امر برای نشان دادن خصومت خود با یهودیان مهاجر استفاده میکنند ٬لیکن نمیدانند که همین امر
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تنها موجب افزایش فشار مهاجرت میگردد.
به همین علت ٬رهبران شوروی دالیل قاطعی برای احتیاط کاری در اداره سیاست مهاجرت خود
دارند .میزان مهاجرت کنونی نشانگر تصمیم واضح آنها در متعادل ساختن مالحظات داخلی و خارجی
است.
)خیلی محرمانه( افزایش اهمیت نقش مناظره پیرامون سیاست مهاجرت شوروی و تأثیر الیـحه
جکسون ـ وانیک ازطرف اعضای جامعه ممنوع المهاجرت شوروی )یعنی آن دسته ازیهودیان شورویکه
اجازه ندارند از این کشور مهاجرت کنند( به رسمیت شناخته شده است .آنها این الیحه را تنها عامل باال
برنده میزان مهاجرت یهودیان شوروی دانسته ٬و به شدت با عدم تصویب آن مخالفت میورزند .ولی به
خاطر باال رفتن مهاجرت و تبدیل آن به صورت یکی از شرایط اساسی در روابط آمریکا و شوروی این
استدالل آنها ارزش خود را از دست داده است .مقامات شوروی با قطع مهاجرت نخواهند توانست به
آسانی پاسخگوی عدم تصویب اصالحیه باشند ٬چون شوروی مطمئن است که ایـن عـمل اقـدامـی
تالفیجویانه آمریکا را به همراه خواهد داشت.
****
)طبقهبندی نشده( میزان مهاجرت یهودیان از شوروی از  17000نفر در سال  1356به  30000نفر در
سال  1357افزایش یافت .مقایسه میزان مهاجرت ماهانه  1357و  1358نشان میدهد که سال 1358
بیشترین رقم مهاجرت را همراه خواهد داشت که احتماًال معادل  50000نفر میباشد .در نتیجه مقایسه در
مییابیم که در سال  1352حدود  34800نفر از یهودیان شوروی را ترک گفتهاند که تا به حال بیشترین
رقم مهاجرت ساالنه به حساب میآید.
)خیلی محرمانه( امکان ادامه مهاجرت به میزان نسبتًا زیاد تا سال  1359خوب است .فشار وارده بر
مقامات شوروی در حفظ وتداوم مهاجرت به میزان باال ظاهرًا ناشی ازمالحظات داخلی و خارجی است٬
ولی ممکن است توأم با نوساناتی نیز باشد.
چرا مهاجرت؟ علل و هم ربطیها
)طبقه بندی نشده( تصمیم شوروی مبنی بر مجاز شمردن مـهاجرت یـهودیان شـوروی نـاشی از
فشارهای داخلی بود .در سالهای  ٬1330یهودیان روسی  -که شاید بتوان آنها را ازمتشکلترین اقلیتهای
شوروی به حساب آورد  -در نتیجه چند عامل احیای مجدد ”هویت“ یهودی خود را به شدت تجربه
ـکردند :کشش مغناطیسی اسرائیل ٬آزادی های دوران بعد از استالین ٬وپیدایش سیاستهای ضد یهودی در
سیاستهای شوروی و طرز تفکر مردم این کشور .در اواخر دهه  ٬1330مقامات شوروی در برابر تالش
همه جانبه یهودیان شوروی به منظور کسب حق مهاجرت تسلیم شدند.
)طبقه بندی نشده( در اوایل سالهای  1340مسکوپیگیری ”تشنجزدایی“ را آغاز کرد و متوجه شد که
آرای عمومی آمریکا که توسط ـکنگره منعکس میگردد مهاجرت را یکی از شرایط تشنجزدایی به حساب
میآورد ٬و به همین دلیل مالحظات سیاست خارجی نیز نقش مهمی در این زمینه به عهده گرفت ٬در حالی
ـکه ٬مقامات شوروی به اعتراض اعراب در قبال هجوم یهودیان شوروی به اسرائیل وقعی نمینهادند.
)خیلی محرمانه( رهبران شوروی به دنبال تجربهای که از اصالحیه جکسون-وانیک بدست آوردند٬
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آموختند که نادیده گرفتن ارتباط مهاجرت وتشنجزدایی میتواند منافع مهم شوروی را به مخاطره افکند
و بر روابط دو جانبه تأثیری منفی بگذارد .عالوه بر این ٬بازی با میزان مهاجرت ٬ابتدا به عنوان عامل
محرک و پس از آن به عنوان یک اقدام تالفی جویانه ٬عدم توانایی مسکو در حفظ موضوع خود و عدم
ـکارآیی استفاده از مهاجرت به عنوان یک سالح در مسائل دوجانبه ٬را نشان داد.
پس از کاهش شدید مهاجرت در سالهای  1353-54دیگر فشارهای تعیین کننده مسکو را سریعًا بر
آن داشت تا میزان مهاجرت را به وضع اولیه برگرداند.
)طبقه بندی نشده( پس از کاهش در سال  ٬1354مهاجرت تا حدودی در سال  1355افزایش و در
سال  1356سرعت بیشتری پیدا کرد و در سال  1357تقریبًا دو برابر شد .نکاتی که بر سیاست مهاجرتی
شوروی در این سه سال و سنگینی نسبی آنها تأثیر میبخشید به دقت قابل سنجش نمیباشد .لیکن بعضی
از هم ربطیهای موجود میان رویدادهای داخلی و خارجی و میزان مهاجرتها حاوی مطالب بسیاری
میباشد.
)طبقهبندی نشده( هنگام تشکیل کنفرانس بلگراد در فروردین ماه  1357سیر صعودی مهاجرت به
هیچوجه دستخوش تغییر منفی نشد در حالی که مسکو میتوانست با افزایش بیشتر آن توجه کنفرانس را
به خودمعطوف نماید .در نتیجه مهاجرت در سال  1357به  30000نفر بالغ و آن را به صورت بهترین سال
پس از سال  1352درآورد.
)طبقهبندی نشده( هم ربطی بین کنفرانس بلگراد و شدت سرکوب مخالفت سازمان یافته ٬تـوسط
شوروی الگوی متفاوتی را ظاهر میسازد ٬آغاز کنفرانس نیزسبب شد که مقامات شوروی در مبارزات
مخالفین خود که از اواخر سال  1355آغاز شده بود وقفهای پدید آورند .ولی این وقفه تنها تا پایان
اجالسیه کنفرانس دوام یافت .یعنی درست یک روز پس از اختتام کنفرانس ٬مبارزه و سرکوب با قدرت
هرچه تمامتر از سرگرفته شد .اختالف در روند مهاجرت در تابستان  1357بیش از همیشه مشهود بود٬
یعنی با وجود محاـکمه علنی فعالترین اعضای حقوق بشر ٬مهاجرت دائمًا رو به افزایش بود.
)طبقهبندی نشده( بدین ترتیب واضح است که مقامات شوروی سیاست مهاجرتی و سرکوب مخالفین
خود را طبقهبندی کرده و در رابطه با هر یک اقدام متفاوتی را بکار میگرفتهاند.
رابطه میان تشنج زدایی ٬مهاجرت و مخالفت
)خیلی محرمانه( زمانی که روابط دو جانبه آمریکا و شوروی به دنبال مداخله شوروی در آفریقا٬
حقوق بشر و دیگر موارد ٬رو به وخامت نهاد ٬روسیه به این فکر افتاد که مبادا رویگردانی آمریکا از
تشنجزدایی مذاـکرات محدودیت تسلیحات استراتژیک )سالت ـ م( را به مخاطره افکنده و واشنگتن را به
چین نزدیکتر سازد.
)خیلی محرمانه( این فشارها که در سال  1354شدت یافته بود در سالهای  1355و  1356افزایش
بیشتری پیدا کرد .مقامات شوروی که با قطع سیل مهاجرت به اقدام تالفیجویانه علیه اصالحیه جکسون ـ
وانیک دست زده بودند٬دریافتند که اقداماتشان در جهت حفظ منافع گستردهتر شوروی نیست .از آنجا که
بازگرداندن میزان مهاجرت به سطوح قبلی نشانهای از پذیرش شکست تلقی میشد ٬روسها در سالهای
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 1355و  1356میزان مهاجرت ماهانه را باال و پایین میبردند (1).پس از آن نیز کنفرانس بلگراد سبب شد
ـکه سیر مهاجرت را افزایش دهند .با پایان گرفتن کنفرانس ٬نگرانیهای مربوط به تشنجزدایی تا آنجا شدت
یافته بود که مسکو متوجه شد که وضع موجود بهافزایش مهاجرت نیازمند است و نه کاهش آن.
)طبقهبندی نشده( اـگر مهاجرت برای رهبران شوروی مسئلهای شده بود که میتوانستند از طریق آن
امتیازاتی را از دست بدهند ٬مخالفت سیاسی سازمان یافته چنین کاری را ایجاب نمیکرد .علیرغم مقیاس
معتدل آن )ـکه از نظر غربیها بسیار ناچیز است( ٬مقامات شوروی با اینگونه مخالفتها به عنوان یک خطر
جدی علیه انحصار قدرت خود برخورد میکردند .تبدیل یکی از مسائل حقوق بشر چون مـهاجرت
یهودیان توسط آمریکا به عنوان یکی از ضرائب تعیین کننده سیاست آمریکا در قبال شوروی ٬بـرای
رهبران شوروی مشکل بسیار ظریف و حساسی را ایجاد نمود .آنها که میل نداشتند تغییر عمدهای در طرز
برخورد و سیاست خود پدید آورند ٬صرفًا به تدابیر روبنایی و آرایشی متوسل شدند که عبارتند از:
ـ جرح و تعدیلهای موقتی تاـکتیکی )مانند زمان تشکیل کنفرانس بلگراد(.
ـ ضد حملههای تبلیغاتی )ـکه شوروی را مدافع حقوق بشر ٬و آمریکا را مهاجم به آن قلمداد میکرد(٬
ـ توسل به منافع عظیمتر مشترک )ـکه در آن سیاست حقوق بشر آمریکا را ناقض رابطه تشنجزدایی
عنوان میکرد(.
ـ ژستهای به دقت محاسبه شده )یعنی ٬تعیین مجازاتهای شدید لیکن کمتر از حداـکثر برای ناراضیان
محکوم یا اجازه مهاجرت به افراد ممنوع المهاجرت یا مخالفین در پاسخ به عکسالعمل آمریکا(.
)طبقهبندی نشده( سیاست برخورد جداـگانه با مهاجرت یهودیان و ناراضیان داخلی در سال  1356و
به خصوص طی محاـکمات شدید مخالفین در بهار و تابستان آن سال مشهود نبود .این محاـکمات)(2
نارضایتی شدیدی را در آمریکا و اروپای غربی برانگیخت .و این واقعیت که بعضی از محاـکمه شوندگان
یهودی بودند نیز خشم خارجیها را نسبت به ضدیهودیگرایی تحریک میکرد و وجهه منافع مسکو را به
مخاطره میافکند ٬لیکن با تداوم مهاجرتیهودیان و حتی افزایش میزان آن در طول محاـکمات شوروی٬
این عکسالعمل خصمانه را خنثی مینمود .میزان مهاجرت حتی پس از محاـکمات نیز افزایش یافت و
نشان داد که با در نظر گرفتن مالحظات سیاسی دیگر از جنبه تبلیغاتی آن حداـکثر بهرهبرداری میشود.
فشارهای داخلی
)طبقهبندی نشده( بدون شک یهودیان شوروی دراواخر  1356به تعداد روزافزون خواستار مهاجرت
شده بودند؛
ـ دوران کنفرانس بلگراد )آبان  1356تا اسفند  (1357از نظر بسیاری از یهودیان موقعیتی مناسب به
1ـ گمان نمیرود که این نوسانات منعکس سازنده کار دفاتر مهاجرت منطقهای متعدد با رعایت یک الگوی درهم ماهانه پاسخ به تقاضا نامهها
باشد .با وجود حساسیت شوروی در مورد سیاست مهاجرت ٬نمیتوان گفت که میزان مهاجرت ماهانه و ساالنه به طور اتفاقی تعیین شده است .این
موضوع احتماًال حاصل سهمیه بندی  OVIRها میباشد OVIR .نام اداره روادید و ثبت احوال وزارت کشور شوروی یعنی اداره مسؤول امور
مهاجرت است.
2ـ این محاـکمات شامل محاـکمات پرچنجال یوریواوریف )ـگروه هلسینکی مسکو( ٬ازدیاد گـاماخوردیا )ـگـروه هـلسینکی گـئورگیا( ٬انـاتولی
شارانسکی )یهودی ممنوع المهاجرت شوروی و عضو گروه هلسینکی مسکو( ٬الکساندر گینزپرگ )ـگروه هلسینکی مسکو و مدیر صندوق مالی
سولژینستین( ٬الکساندر پودرابنیک )عضو گروه پیشگیری سوءاستفاده روانی( و بسیاری از چهرههای کمتر شناخته شده دیگر.
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حساب میآمد.
ـ شایع شده بود که میزان مهاجرت افزایش یافته و سیر صعودی خود را دنبال میکند ٬به همین دلیل
بسیاری از یهودیان تقاضای مهاجرت نمودند.
ـ محاـکمات سیاسی  ٬1357تالش شدید رسمی علیه ”صهیونیزم“ و رنگ ضد یهودیگرایی مقامات
در زمینه استخدام و آموزش و پرورش احتماًال بسیاری از یهودیان شوروی را متقاعد ساخته بود که آنها
در شوروی آیندهای ندارند.
ـ مذاـکرات نهایی سالت  2از نظر یهودیان شوروی یکی از عواملی بود که سبب پیدایش انعطافپذیری
مقامات در تأیید تقاضای مهاجرت یهودیان میشد.
)طبقهبندی نشده( به هر حال٬گزارشات رسیده از شهرهای مختلف مبین صفوف طوالنی متقاضیان و
صحنههای پرتشنج در برابر ادارات روادید و ثبت احوال میباشد .مقامات شوروی نیز به فشار ناشی از
متقاضیان با مدرنیزه کردن دفاتر روادید و ثبت احوال در بعضی از شهرها و گشایش دفاتر جدید برای
برآورد خواست متقاضیان رو به افزایش پاسخ دادهاند.
)طبقهبندی نشده( اما اـگر مقامات شوروی میزان مهاجرت را به خاطر تأثیر آن بر مالحظات سیاسی
تعیین میکنند ٬چگونه است که تعداد روادید خروج صادره از نوسانات موجود در میزان متقاضیان تأثیر
میپذیرد؟
)طبقهبندی نشده( واضح است که مالحظات راهنمای یهودیان شوروی در اتخاذتصمیم به مهاجرت یا
عکس آن و انتخاب بهترین موقعیت برای مطرح ساختن تقاضاهای خود با مالحظات مورد نظر مقامات
مبنی بر افزایش و یا کاهش مهاجرت در یک زمان خاص ٬مطابقت ندارند .متقاضی احتمالی سعی میکند
مقاصد مقامات را قبًال پیشبینی کند ٬وی عالوه بر این تحت تأثیر روندهای اخیر مهاجرت و تجویزات
سیاسی خود قرار دارد.
)طبقهبندی نشده( مقامات میتوانند مهاجرت را افزایش و یا کاهش دهند ٬آن هم با در نظر گرفتن
میزان متقاضیان جاری و توانایی اداره روادید و ثبت احوال در راه اندازی آنها .عمًال میزان مهاجرت را
میتوان به طرق زیر به بازی گرفت:
ـ مداخله در امر ارسال دعوت نامهها از طریق پست شوروی.
ـ طوالنی کردن و دشوار ساختن روند تقاضاها.
ـ مرعوب ساختن متقاضیان احتمالی با نتایج ممکنه اقدامات خود و
ـ کنترل مطابق نیاز و میزان تقاضانامههای ردی.
)طبقهبندی نشده( هنگام صدور جواز خروج ٬مقامات شوروی اولویت را به یهودیانی میدهند که از
تحصیالت کمتری برخوردار و بخصوص ساـکن نواحی یهودی نشین باشند .اـکثر متقاضیانی که در حال
حاضرروادید خروج دریافت میدارند٬یهودیان ساـکن اوکراین غربی و جنوبی ٬گئورگیا ٬و آسیای مرکزی
هستند .یهودیان تحصیل کردهتر ٬یهودیان شهرنشین ساـکن مسکو و لنینگراد به این ترتیب و با رعایت
تساوی روادید خروج دریافت ننمودهاند.
)طبقهبندی نشده( افزایش ناـگهانی و شدید میزان متقاضیان ٬مقامات را با مشکلی عجیب روبـرو
میسازد .بعضی از سخنگویان جامعه یهودیان شوروی میگویند که مقامات شوروی تنها با چند روش
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غیرقانونی قادر به کاستن از تعداد متقاضیان هستند ٬آن هم حد و حدودی دارد .یعنی اداره روادید و ثبت
احوال قادر نیست با عدم توسل به اقدامات تند مانع از هجوم سیلآسای متقاضیان گردد .سخنگویان
مزبور مدعی هستند که اـگر مقامات درصـدد ایـجاد شکـافی عـظیم بـین مـیزان مـهاجرت و مـیزان
تقاضانامههای رویهم انباشته شده باشند ٬با شرایط و وضع دشواری روبهرو خواهند بود) .طبقهبندی
نشده( شهروند شوروی وقتی تصمیم به مهاجرت میگیرد که برای او همه درهای بازگشت بسته باشد٬
یعنی وی به نقطهای از شکست روانی میرسد که در آن بیتفاوتی به رد آشکار نظام شوروی تبدیل
میگردد .در این حالت مقامات شوروی وی را طرد شده و آشوبگر و فردی غیرقابل تطابق با جامعه
سوسیالیستی به حساب میآورند .مجاز شمردن پیدایش تشکل این گروه عـظیم نـاراضـی در مـیان
شهروندان شوروی عوامل زیر را پدید خواهد آورد:
ـ گسترش از خود بیگانگی
ـ پیدایش بازگشت به خویشتن یهودی در میان یهودیانی که میتوانند بدون نیاز مبرم به مهاجرت از
جمله شهروندان شوروی به حساب آیند و
ـ ترغیب احساسات ضدیهودیت و کمک به پیدایش فشارهای صعودی مهاجرت.
)خیلی محرمانه( برای نشان دادن مشکالت موجود در برابر مقامات ٬یهودیانی که حق مـهاجرت
ندارند گزارش میدهند که یهودیانی که در مسکو متقاضی مهاجرت هستند کمتر با از دست دادن شغل
خود روبهرو میشوند .بنابه گزارشهای رسیده ٬گریشین رئیس حزبی مسکو به مقامات محلی حـزب
دستور داده است که از اخراج یهودیانی که خواستار مهاجرت هستند خودداری ورزند مگر آنکه سمت
آنها حساس باشد .علت؟ آنها با یافتن شغلی دیگر مخالفت خود را گسترش خواهند داد.
)طبقهبندی نشده( بدین ترتیب ٬مقامات باید فواید و هزینههای باال رفتن مهاجرت را متعادل سازند.
)طبقهبندی نشده( یهودیان فاقد حق مهاجرت یک مشکل ویژه را به وجود آوردهاند .اینها یهودیانی
هستند که بنابه دالیلی چون حفظ امنیت دولت ٬و یا ناراضی ساختن مقامات به عللی دیگر و یا تحت تأثیر
ابهامات موجود در بوروکراسی شوروی از حق مهاجرت محروم شدهاند .مهمترین بخش آن نیز احتماًال
ـگروه کوچکی متشکل از هزار نفر از افراد حرفهای شهری و نیز دانشمندان میباشد.
)طبقهبندی نشده( رفتار مکرر توأم با نارضایتی و عدم قضاوت صحیح مقامات شوروی با یهودیان
فاقد حق مهاجرت نشان میدهد که نظام شوروی از اینیهودیان به عنوان یک راه فرار استفاده میکند و
خشم خود را بر سر آنها فرود میآورد:
ـ این یهودیان درس عبرتی میشوند برای یهودیان تحصیل کرده دیگر تا از تقاضای مهاجرت چشم
بپوشند.
ـ عالوه بر این با استفاده از آنها نشان داده میشود که شوروی به فشارهای بیگانه پاسخ نمیدهد و
حاـکمیت خود را در تعیین سیاست مهاجرت اعمال مینماید.
)طبقهبندی نشده( در همین حال ٬یهودیان فاقد حق مهاجرت در جامعه یهودیت نقشی بسیار حیاتی
ایفا میکنند:
ـ یعنی رهبریت جامعه را به عهده گرفته.
ـ منابع و ابتکارات مربوط به تجدید هویت فرهنگ یهودیت را در میان یهودیان شوروی گسترش
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میدهند.
ـ و به عنوان یک سازمان غیررسمی لیکن بسیار موثر در زمینه انتشار اخبار و باال بردن منافع یهودیان
در داخل شوروی و خارج از آن عمل میکنند.
بسیاری از همین یهودیان فاقد حق مهاجرت با دریافت مجوز خروج ناـگهانی و یـا اسـارت در
اردوگاههای کار اجباری دور افتاده تأثیر و کارایی خود را نشان دادهاند.
ـگناه مهاجرت
)طبقهبندی نشده( صرفًا پیدایش میل به مهاجرت با غرایز مقامات شوروی مخالف است.حتی زمانی
ـکه مهاجرت به عنوان یک واقعیت نپذیرفته شده بود نیز بوروکراسی اداره روادید و ثبت احوال به کندی
عمل میکرد .دامهای متعدد ایجاد شده در روند مهاجرت طوری طرحریزی شده بود تا نهادهای متعدد
بتوانند یک متقاضی خاص را رد نمایند ٬ولی همین امر نشانگر خصومت کلی نهادها با کسانی است که
میخواهند از سوسیالیزم بگریزند .موضوع دیگر مورد انزجار مقامات شوروی این است که یهودیان پس
از خروج از کشور ٬ازحقوقی برخوردار میشدند که هیچ یک از گروههای روسی از آن برخوردارنیستند.
)طبقهبندی نشده( مهاجرت مهمترین عاملی است کـه نشـان مـیدهد هـزاران تـن از شـهروندان
شورویزندگی در این کشور را بر خالف بهشت گونه توصیف شدن آن ٬دوست ندارند .در نتیجه ٬تمایل به
مهاجرت نوعی عدم وفاداری تلقی میگردد .به عنوان مثال ٬این شرط که تقاضانامههای مهاجرت باید
همراه با اسناد و استشهاد نامههای مهم )یعنی اسپراودکی مشهور( باشد ٬بدین معنی است که متقاضی باید
مورد لطف و مرحمت مقامات مهم لیکن مرعوب در نظام قرار گیرد .آنها نیز از صدور سندی در این رابطه
امتناع میورزند تا نشان دهند که آنها به یک خائن به ایدئولوژی کمک نکردهاند.
)خیلی محرمانه( اینگونه طرز برخوردهای مـوجود در بـوروکراسـی راهانـدازی تـقاضانامههای
مهاجرت را آنقدر محدود میکند تا مقاصد مقامات باالتر نیز بیاثر گردد ٬ناظران گفتهاند که بعضی از دفاتر
اداره روادید و ثبت احوال )ـکه معموًال در مناطقی مستقر هستند که احساسات ضدیهودیت شدید است( به
خاطر تعداد زیادی تقاضانامههای مهاجرتی پذیرفته نشده شهرت عجیبی پیدا کردهاند ٬ولی دفاتری که در
ایاالت بالتیک مستقر هستند به لیبرال بودن نسبی معروف شدهاند.
)خیلی محرمانه( اـگرتنوع و گوناـگونی منعکس سازنده روحیه مقامات محلی با کنترل مرکزی اعمالی
از طریق امریهها و تحلیل سهمیهها متناقض باشد ٬با واقعیات مهمتر زندگی شوروی کامًال تطابق دارد .در
شوروی ٬روش بوروکراسی برای منحرف ساختن سیاستهای ناشایست معموًال یک مرحله جـلوتر از
روشهای مورد استفاده توسط تصمیم گیرندگان است .مقامات دفاتر اداره روادید و ثبت احوال منطقهای
نیز در تخلف از امریههای مرکز مانند مدیران شرکتهای اقتصادی شوروی که با اهداف تعیین شده تولیدی
بازی میکنند ٬عمل مینمایند.
)خیلی محرمانه( در حقیقت ٬مقامات برجسته بر اجرای سیاست مهاجرتی خود نه تنها به خاطر تأثیر
آن بر مالحظات مربوط به سیاست خارجی نظارت دارند ٬بلکه میدانند که این امر با ارزشها و روش
عملکرد نظام شوروی مغایرت دارد و در صورتی که به جلو رانده شود متوقف خواهد شد.
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یهودیان شوروی به عنوان جوسازان و متخصصین تاـکتیک
)طبقهبندی نشده( اعضای برجسته جامعه یهودیت شوروی به مالقات مقامات آمریکایی ٬اعضای
ـکنگره ٬دانشمندان و دیگر افراد برجسته آمریکا با خود در سفرهایشان به مسکو عادتکردهاند .آنها با
نمایندگان جامعه یهودیان آمریکا وروزنامهنگاران و دیپلماتهای آمریکایی در مسکو تماس دارند .به این
ترتیب آنها از نقش مسائل یهودیت در سیاستهای داخلی آمریکا به خوبی آـگاه میشوند ٬لیکن سعی
میکنند با ارائه نظرات خود به تصمیمگیران سیاسی و آرای عمومی سیاست آمریکا را تحت نفوذ قرار
دهند .این نظریات گهگاه به صورت بیانیههای کتبی ناشی از مباحثات طوالنی در میآید که اعضای
عالیرتبه یهودیان فاقد حق مهاجرت نیز بر آن صحه گذاشتهاند.
)خیلی محرمانه( سالهاست که یهودیان فاقد حق مهاجرت شوروی به حمایت از الیحه جکسون ـ
وانیک به عنوان مؤثرترین اقدام در وادار ساختن روسها به مجاز شمردن مهاجرت یهودیان پرداختهاند.
امکان جرح وتعدیل و یا عدم پذیرش این الیحه توسط ـکنگره نگرانی آنها را برانگیخته است .در نامهای به
تاریخ  22بهمن  68 ٬ 1357تن از برجستهترین یهودیان فاقد حق مهاجرت شوروی از ـکنگره خواستهاند
ـکه این الیحه را تصویب نماید و برای بیان علت نیز گفتهاند که ”این الیحه تنها مصوبه قانونی است که
حداقل تا حدودی ٬مانع از بروز ستم لجام گسیخته مقامات شوروی در سیاست مهاجرتی آنها میگردد“.
)طبقهبندی نشده( لیکن با باال رفتن میزان مهاجرت ٬این موضع روشنفکران نیز فرسایش یافته است.
یهودیان فاقد حق مهاجرت ٬علت افزایش مهاجرت را از یک طرف افزایش میزان تقاضا نامههامیدانند که
به نظر آنها از طرف مقامات شوروی قابل کنترل نیست .ولی دفاع آنها از الیحه جکسون ـ وانیک نیز بر این
فرضیه استوار است که مقامات شوروی اـگر بخواهندمیتوانند بنابه میل خود در میزان مهاجرت افزایش یا
ـکاهشی را پدید آورند.
)طبقهبندی نشده( در نامه مورخ  22بهمن ماه این تضاد به رسمیت شناخته شده ٬لیکن حل نشده است:
”در حین مباحثات پیرامون الیحه و پذیرش آن در تعداد مجوز خروجهای صادره و نیز اقدامات
سرکوبگرانه کاهش و افزایش وجود داشت و لیکن ما که تمام زندگیمان را در این کشور گذرانـیده و
سالهاست که تغییرات ناشی از تندبادهای سیاسی رهبران این کشور را بر گرده خود حس کردهایم ٬شدیدًا
پی بردهایم که الیحه جکسون ـ وانیک نقش مهم و مثبتی را در جلوگیری و ممانعت از بروز شدیدترین و
سرکوبگرانهترین اقدامات از طرف مقامات شوروی ایفا کرده ٬میکند و امیدواریم در آینده نیز همین
نقشرا داشته باشد“.
)طبقهبندی نشده( استدالل یهودیان فاقد حق مهاجرت به یک نکته منفی غیرقابل اثبات میرسد٬
یعنی در عین حال که الیحه جکسون ـ وانیک ممکن است به بهبود اوضاع کمک نکرده باشد ٬ولی از
وخامت بیشتر آن جلوگیری کرده است .بسیاری از یهودیان شوروی معتقدند که عدم تصویب الیحه
جکسون ـ وانیک کاهش شدید مهاجرت یهودیان را به دنبال خواهد داشت و رهبران شوروی به محض
دستیابی به اهداف خود نیازی به افزایش میزان مهاجرت نخواهند داشت .منطق نهفته در این طرز استدالل
مشکوک به نظر میرسد .گمان نمیرود که مسکو بخواهد به یک امتیاز مورد نظر آمریکا طوری پاسخ دهد
ـکه اقدام تالفیجویانه آمریکا را به همراه داشته باشد.
)طبقهبندی نشده( تضاد موجود پیرامون الیحه جامعه یهودیان فاقد حق مهاجرت را شدیدًا دچار
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تفرقه نموده است .بعضی از اعضاء این جامعه نامه مورخ  22بهمن ماه را امضاء نکردند چون به نظر آنها
لحن نامه مناسب حال ـکنگره آمریکا نیست.
بعضی از آنها نیز معتقدند که نگرانی مربوط به مهاجرت باید در قوانین و قراردادهای بینالمـللی
ـگنجانده شود ٬نه در لوایح قانونی که بر روابط دو جانبه تأثیر میبخشد.
)طبقهبندی نشده( به هر حال ٬این واقعیت که سخنگویان جامعه یهودیت شوروی دیگر میزان مهاجرت
را معیار اصلی قضاوت پیرامون عملکرد شوروی نمیدانند ٬سبب شده است که آنها توجه خود را بر روش
مهاجرت معطوف نمایند .در نامه مورخ 9دیماه 1357به رئیس جمهور ـکارتر ٬ـکنگره آمریکا و”تمام مردم
خوش طینت“ عضو جامعه یهودیان فاقد حق مهاجرت و گروه هلسینکی گئورگیا یعنی آیسای گلدمان
استدالل کرده است:
”معیار اصلی نتیجهـگیری پیرامون سیاست و روش مهاجرت نباید تعداد واقعی مجوز خـروجهای
صادره باشد ٬بلکه معیار اصلی باید توقف صدور ستمگرانه و مستبدانه جواز خروجها و پایان اذیت و آزاد
تقاضا کنندگان باشد“.
)طبقهبندی نشده( اصالحیههای پیشنهادی یهودیان فاقد حق مهاجرت عمومًا عبارت از موارد ذیل
است:
ـ تجدید نظر در روش امتناع از صدورروادید که بیشتر در برگیرنده نهادهاست و نه کسی که از صدور
آن امتناع ورزیده است.
ـ تدوین قوانین و مقررات مربوط به تمام جنبههای روند مهاجرت.
ـ ایجاد طبقهبندی امتناعها به دالیل امنیتی که مدت زمان امتناع هر یک از طبقات را مشخص سازد.
ـ انتصاب افراد نظامی متقاضی مهاجرت به سمتهای غیرمرتبط با اطالعات طبقهبندی شده ٬تا امکان
امتناع از صدور روادید خروج از بین برود.
)طبقهبندی نشده( تأـکید کنونی بر اصالح روشها برای یهودیان فاقد حق مهاجرت که در نهایت قربانی
استبداد شدهاند حائز اهمیت بسیاراست.تبلیغات و فشارها ممکن است ٬به موقع ٬موفق به کاهش بعضی از
سوءاستفادهها در روشهای مهاجرت شوروی گردد ٬ولی دستیابی به اصالحات کار دشواری است ٬چون
استبداد از جمله عناصر اصلی و متشکله نظام شوروی میباشد ٬و حذف آن حتی در یکی از بخشهای
نظام ٬موجب پیدایش ضرورت اصالح در خود رژیم میگردد.
)طبقهبندی نشده( در این مرحله٬یهودیان شوروی به یک چهار راه تاـکتیکی میرسند که در آنجا منافع
آنها با منافع اعضای فعال حقوق بشر شوروی ادغام میگردد .روابط بین این دو گروه صمیمانه و حاـکی از
حمایت متقابل بوده است ٬گرچه تاـکتیکهای آنها به خاطر اختالف اهداف ضرورت تفاوت را ایجاد کرده
است .چون یک گروه سعی دارد نظام شوروی را تغییر دهد و گروه دیگر سعی دارد خود را از سلطه آن
رهایی بخشد .این موضوع از دیرباز توسط افراد فعال یهودی مورد بحث بوده و بعضی از آنها خواستار
اقدام مشترک با فعاالن حقوق بشر بودهاند و بعضی دیگر از افراد گفتهاند که بهتر است از اعضاء حقوق بشر
فاصله بگیرند تا موجبات خشم غیرضروری مقامات را نسبت به خود برنینگیزند .بعضی از یهودیان فاقد
حق مهاجرت چون شاـکارانسکی ـ عضو گروه هلسینکی مسکو ـ خود را عضو هر دو گروه میداند .دیگر
یهودیان برجسته شوروی احساس میکنند که یهودیان فاقد حق مهاجرت برجسته توجه بسیاری بـه
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مسئله مهاجرت معطوف داشته و منافع یهودیانی را که مایلند در شوروی بمانند؛ البته در صورتی که از
حقوق شهروندان شوروی در ابراز و حفظ هویت گروهیبرخوردار باشند ٬نادیده گرفتهاند.
)طبقهبندی نشده( بعضی از یهودیان فاقد حق مهاجرت نیز در مورد ارزش درازمدت وادار ساختن
رهبران غربی به تالش در مورد افراد ویژه و یا گروهی از افراد ویژه احساس بدبینی میکنند .به نظر آنها٬
این گونه تالشها هیچ اثری در جهت کاهش استبداد روسها درتصمیمگیری یا بهبود وضع کلی یهودیان فاقد
حق مهاجرت و مهاجران احتمالی ندارد .با پاسخگویی به فشارهای غربی در موارد خاص ٬مقامات
شوروی زندگی فرد فرد متقاضیان مهاجرت را به بازی میگیرند.
)محرمانه( مقامات شوروی از مداخله خارجی به خاطر افراد ناراضی ٬چه به صورت فشار عمومی
توأم با تبلیغات باشد و چه از طریق مذاـکرات خالی از جنجال دو جانبه خوششان نمیآید .لیکن اـگر آنها
بخواهند از دو فشار باال یکی را بپذیرند ٬پذیرش روش دوم را غیرمعترضانهتر مییابند .آنها میدانند که
برآوردن خواهش یکی از بازید کنندگان مهم میتواند وجهه آنها را باال ببرد .با تشویق زیرکانه مقامات
خارجی به پذیرش کارایی دیپلماسی آرام ٬رهبران شوروی میتوانند امید جلوگیری از تالشهای عمومی
را داشته باشند چون این کار برای آنها موجب شرمساری بسیار بوده و مقاومت در برابر آن دشوار خواهد
بود.
تاـکی؟
)طبقهبندی نشده( در ادواری که طی آنها میزان مهاجرت کاهش یافته بود ٬رسانههای شوروی اغلب
ذـکر میکردند که این کاهش نشانگرخروج اـکثریهودیان متقاضی وکم شدن تعداد تقاضا نامههامیباشد .با
پیدایش این مطالب یهودیان نگران شدند که مبادا مقامات میخواهند با کاهش تدریجی میزان مهاجرت
آن را خاتمه داده و علت را نبودن متقاضی عنوان کنند .شایعات سال  1357مبنی بر اینکه مهاجرت در
تاریخ  11دیماه  1357خاتمه خواهد یافت ٬سبب شد که در اواخر سال  1357تعداد متقاضیان افزایش
بسیاری یابد که این امر بر فشار تقاضانامهها در اوایل سال  1358تأثیری نگذاشت.
)خیلی محرمانه( نگرانی موجود مبنی بر اینکه مهاجرت تحت تأثیر بازیهای المپیک  1359شوروی
واقع خواهد شد قابل قبول نیست ٬فشار وارده بر وسائط نقلیه و دیگر تسهیالت ممکن است عامل تعیین
ـکننده در این زمینه باشد ٬ولی شواهد موجود حاـکی از آن است که مقامات در نظر دارند مسکو و دیگر
مناطق المپیک را از وجود فعاالن یهود و دیگر مخالفین پاـکسازند آن هم برای مدت بازیها.
)طبقهبندی نشده( حدود 180000ـ 175000نفر از یهودیان از شوری مهاجرت کردهاند ٬لیکن آمار
سال  1349شوروی تعداد یهودیان مهاجر را  2/1میلیون نفر عنوان نمود ٬نتایج آمار دی ماه  1357هنوز
منتشر نشده است.
طبق یکی از برآوردها ٬حدود  1/9میلیون نفر از تعداد یهودیان شوروی کاسته شده است .این رقم
نمیتواند قابل اطمینان و اعتماد باشد ٬چون نه تنها نشانگر تأثیر مهاجرت است بلکه میتواند نشانگر
تغییر هویت پاسخ دهندگان به آمار باشد .اینکه چه بخش از این رقم کلی دربرگیرنده مهاجرین است ٬نه
تنها توجه ناظران غربی و مقامات اسرائیلی ٬بلکه بدون شک توجه مقامات شوروی را نیز به خود معطوف
داشته است.
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)طبقهبندی نشده( با این وصف نیروی موج مهاجرت تحلیل نرفته ٬بلکه رو به گسترش بیشتر است.
خانوادههایی که کشور را ترک گفته و در خارج اسکان مییابند ٬وابستگان و دوستان خود را نیز به این کار
ترغیب میکنند .ترسها و عدم اطمینانهای یهودیان شوروی که ناشی از آینده آنها پس از مـهاجرت
میباشد ٬با نفوذ اخبار مربوط به زندگی و فرصتهای موجود در غرب از میان میرود.
)طبقهبندی نشده( ولی تعداد یهودیانی که عالقه به مهاجرت نداشته و ترجیح میدهند بـه عـنوان
شهروند شوروی در این کشور بمانند مشروط بر آنکه بتوانند بدون تبعیض و یا کیفر به زندگی و کار
بپردازند هنوز هم زیاد است .طرز فکر آتی آنها اصوًال با تجارب شخصی و برداشت آنها از روندهای
جاری ٬شکل خواهد گرفت و بخصوص ارزیابی آنها در مورد امکان از بین رفتن و یا تشـدید تـنفر
ضدیهودی در شوروی که ناشی از تمایل آنها به مهاجرت است نیز به همین ترتیب شکل خواهد گرفت .با
قضاوت پیرامون عملکرد گذشته ٬مقامات شوروی به فشارهای ناشی از مهاجرت خواهند افزود و آن را
تقلیل نخواهند بخشید.
معمای ضدیهودیت
)طبقهبندی نشده( طرز برخورد و فکر مقامات شوروی در قبال یهودیان بدون شک نوعی عقده مملو
از ابهامات و تضاد است .در حقیقت هر مشکلی با ضریب دائمی ضدیهودیت تشدید میگردد.
)طبقهبندی نشده( شناخت دوگونه ضدیهودیگری شوروی مفید است ٬گرچه وجه تمایز موجود قابل
رؤیت نیست و گهگاه به هیچوجه نمیتوان به آن پی برد .اولین گونه آن توسط مقامات شایع میگردد و
نشانگر تنفر ایدئولوژیکی آنها از ”صهیونیزم“ و خصومت آنها در قبال یهودیان مهاجر است .این طرز
فکرها به ناچار سبب سوءظن وتبعیض علیه تمام یهودیان میشود و عمًال از نوع دوم ضدیهودیگری که از
نوع مردمی است قابل تمیز نیست .اقدامات رسمی اغلب به بهرهبرداری یا انـعکاس طـرز فکـرهای
ضدیهودیگری خلقی حساب شده و یا ناشی از ابراز نظرضدیهودیگری شخصی دراقدامات رسمی خود
میپردازند .در همان حال ٬مقامات از ضدیهودیگری خلق و ماهیت انفجارگونه آن خسته میشوند ٬چون
اینگونه اعمال به هیچوجه نشانگر طرز فکر همزمان خلقی نیست.
)طبقهبندی نشده( مقامات شوروی باید بعضی از مقررات را نیز رعایت کنند ٬چون قانون شوروی ابراز
خصومت ملی و یا نژادی را ممنوع کرده است .عالوه بر این ٬ضد یهودیگری آشکار در خارج از کشور
خشم مردم را برمیانگیزد و وجهه شوروی را لکهدار میسازد .دولت به دقت وانمود میکند که یهودیان
شوروی فرهنگ ملی خود را گسترش داده و عمدًا شواهد دال بر درخشش فرهنگ یهودیان را به نمایش
در داخل و خارج میگذارد.
)طبقهبندی نشده( در عمل مقامات متوجه میشوند که اقدامات و طرز فکر آنها نتایج مخالف نتایج
مورد نظر آنها را تولید کرده است.
)طبقهبندی نشده( دولت امیدوار است مهاجرت را با متقاعد ساختن یهودیان به اینکه زنـدگی در
شوروی بهتر از زندگی در خارج است کاهش دهند .ولی روشهای متقاعدسازی مـورد اسـتفاده آن٬
روشهای مخرب تبلیغاتی ٬ارعاب و تهدید است .در نتیجه رهبران شوروی با امکان مهاجرت تودهای
یهودیان روبهرو هستند.
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)طبقهبندی نشده( علیرغم روشهای مخرب ٬دولت دالیل قاطعی برای جلوگیری از مهاجرت تودهایدارد:
ـ براساس درصدجمعیت ٬یهودیان شوروی کمک مهمی به فرهنگ ٬علم ٬و اقتصاد شوروی کردهاند ٬و
ذوق و استعداد آنها به رسمیت شناخته شده است.
ـ آنها به طور پراـکنده در طبقات فنی ٬اقتصادی و حرفهای نیروی کار شوروی به کار مشغولند٬
ـ با در نظر گرفتن کمبود نیروی انسانی مجرب شوروی بخصوص در مناطق اروپایی آن و امکان
وخامت بیشتر آن در دهه آتی ٬خروج یهودیان از نیروی کار میتواند تأثیری جدی بر طرحهای عمرانی و
اقتصادی و افزایش تولید داشته باشد.
ـ درنهایت ٬مهاجرت تودهای یهودیان ممکن است سبب تحریک دیگر گروههای ملی و مذهبی شود تا
درصدد کسب امتیاز و حقوق مهاجرت برآیند.
ـ )طبقهبندی نشده( برای متوقف ساختن سیر صعودی مهاجرت ٬مقامات مجبورند اقداماتی به عمل
آورند که گویا هنوز ضرورت و یا قابلیت پذیرش آن را حس نکردهاند:
ـ ابراز اطمینان به یهودیان شوروی که در زمینه کار ٬فرصتهای شغلی ٬ارتـقاء و آمـوزش شـامل
آموزشهای تخصصی عالی در مورد آنها تبعیض قائل نخواهد شد و اعمالی حاـکی از آنکه تبعیض کنونی
خاتمه خواهد یافت.
ـ محکوم شمردن علنی ضد یهودیگری و اجرای قوانین موجود در منع آن.
ـ مجاز شمردن تجدید حیات و تداوم هویت فرهنگی یهودیت با ارائه حقوق و فرصتهایی مساوی با
دیگر ملیتهای روسی ٬شامل کاربرد یهودیت و استفاده از تدریس زبان عبری و یدیش.
)طبقهبندی نشده( چند اقدام اخیر ٬لیکن غیر مکفی ٬نشانگر این واقعیت است که مقامات به ضرورت
سیار
این گونه اقدامات پی بردهاند .این اقدامات عبارتند از سازماندهی یک گروه تئاتر موزیکال یهودی ّ
)دربیروبیدژان( که پیرامون آن تبلیغات زیادی شده است و انتشار یک رمان که از تجارب
یهودیان شوروی در طول جنگ جهانی دوم با همدردی یاد میکند ٬گونههای حمایت از زبان یدیش در
انتقاد از زبان عبری به عنوان یکی از زبانهای بیگانهووارداتی )صهیونیستی( و ظهور مقاالت مطبوعاتی که
ـگویا توسط یهودیان ”وفادار“ تدوین شده و به شرح فرهنگ یهودیان شوروی و درخشش آن میپردازد.
ـگرچه این اقدامات نتوانسته فراغ خاطر یهودیان شوروی را فراهم آورد ٬ولی در خارج پیرامون آنـها
تبلیغات زیادی شده است.
یک دورنمای بسیار دور
)طبقهبندی نشده( آنچه باید توسط آینده روشن شود این سؤال است که رویدادهای خاورمیانه بر
مهاجرت یهودیان چه تأثیری خواهد داشت) .محرمانه( اـگر قرارداد صلح مصر و اسرائیل منجر به عادی
شدن تدریجی روابط اعراب و اسرائیل شود و اسرائیل را به صورت مقصدی جذابتر درآورد ٬تـعداد
یهودیانی که مایل به عزیمت به آنجا هستند افزایش چشمگیری خواهد یافت .در حال حاضر ٬حدود 65
درصدیهودیان شوروی که باروادید اسرائیل وارد وین میشوند ٬مسیر خود را عوض میکنند .اـکثر آنهایی
ـکه این کار را انجام میدهند نیز به آمریکا میروند .افراد این گروه ٬مدعی هستند که وابستگانشان در
آمریکا به سر میبرند) .طبقهبندی نشده( ولی اـگر ثبات خاورمیانه نیز منجر به برقراری روابط شوری و
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اسرائیل گردد ٬تأثیر آن هم بر مهاجرت شدید خواهد بود امکان مهاجرت مستقیم به اسرائیل نیاز یهودیان
شوروی به مسافرت به وین را از بین خواهد برد .این عمل نیز به نفع اسرائیل و شوروی خواهد بود ٬لیکن به
نفع آن دست از یهودیان شوروی که میخواهند مهاجرت کنند اما میل ندارند به اسرائیل بروند نیست.
)طبقهبندی نشده( در حال حاضر ٬به این مهاجرین در وین کمک میشود تا به هر جا که میخواهند
بروند؛ وضع آنها دشوارتر خواهد شد اـگر الزامًا مجبور به مهاجرت به اسرائیل شوند و نخواهند توانست به
محض ورود به اسرائیل از رتبه پناهندگی برخوردار شوند .از مقامات اسرائیل نیزنمیتوان انتظار داشت که
به تمایل آنها به ادامه سفر پاسخ دهند .بنابه قوانین اسرائیل ٬اـگر آنها در موقع ترک اسرائیل تأخیر نمایند به
طور اتوماتیک به شهروندی اسرائیل در میآیند.
تهیه شده توسط :آی .بلویویچ ×29204
تصویب شده توسط :آر .باراز ×29194

ضمیمه
آمارهای مهاجرت:
)خیلی محرمانه  /غیر قابل رؤیت برای بیگانگان( موجودیت دو روش اساسی در تخمین تعداد اتباع
روسی که شوروی را با روادیدهای اسرائیلی ترک میگویند ٬پدید آورنده نقائص آماری ناشی از منابع
مختلف است .دولت شوروی آمارهای دورهای را در رابطه با روادیدهای خروج صادره به مقصد اسرائیل
منتشر نمیسازد ٬ولی تعداد روادیدهای اسرائیلی صادره توسط سفارت هلند به عنوان نماینده مـنافع
اسرائیل در مسکو این موضوع را به طور کلی نشان میدهد .تشخیص سفارت هلند به عنوان منبع این آمار
و نیز خود آمار ٬در صورتی که دارای اعداد اعشاری نباشند ٬طبقهبندی شده به حساب میآیند.
)طبقهبندی نشده( از آنجا که تمام دارندگان روادید اسرائیلی ابتدا به وین میروند٬تعداد افراد وارده به
وین در یک مدت خاص میتواند تعداد یهودیان شوروی مهاجر را نیز مشخص سازد.
)خیلی محرمانه( نقائص موجود در دو رقم حاصل نشانگر این واقعیت است که تعداد افراد وارده به
وین در یک دوره خاص ٬روادیدهای خود را در دوره قبل از آن دریافت داشتهاند .بدین ترتیب تعداد افراد
دارای مجوز خروج روسی که در سفارت هلند در یک ماه خاص روادید اسرائیلی دریافت میدارند٬
واقعیت آن در یک یا دو ماه بعد با ورود همین افراد به وین قابل رویت و لمس خواهد بود.
)خیلی محرمانه( بنابراین ٬درست است که آمار افراد وارده به وین تعداد مهاجرین خارج شده از
شوروی را در یک زمان خاص نشان میدهد ٬ولی ارقام سفارت هلند با دقت بیشتری سیاست مهاجرت
شوروی و نوسانات آن را منعکس میسازد .ولی هیچ یک از این دو رقم نمیتواند کل یهودیان روسی
مهاجر را ارائه و نشان دهد.
)طبقهبندی نشده( بعضی از یهودیان شوروی با روادید آمریکایی مهاجرت میکنند تا به شهروندان
آمریکایی و یا وابستگان دور و مقیم خود در آمریکا بپیوندند .در این گروه که تمام ملیتهای روسی را در
برمیگیرد ٬یهودیان در سه سال گذشته  25درصد را تشکیل میدادهاند.
) 25/3درصد کل(  650یهودی ـ 1355
) 24/8درصد(  493یهودی ـ 1356
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) 25/1درصد(  430یهودی ـ 1357
)خیلی محرمانه( عالوه بر این ٬بسیاری از غیر یهودیان نیز با روادید اسرائیلی مهاجرت میکنند که
عبارتند از:
ـ اعضای ازدواجهای مختلط )مانند ازدواج یهودی و غیر یهودی ـ م(.
ـ افرادی که توسط مقامات شوروی وادار میشوند که از کانال یهودیان مهاجرت نمایند و
ـ غیر یهودیانی که روادید یهودی دریافت داشته و سپس موفق میشوند مقامات شوروی را متقاعد
سازند که واجد شرایط مهاجرت میباشند.
تعداد ویزاهای اسرائیلی
طبقهبندی نشده(
)خیلی محرمانه(
تعداد افراد وارده به وین
غیر قابل رؤیت برای بیگانگان(
1349
1350
1351
1352
1353
1354
1355
1356
1357
ماهانه 1357
1946
ژانویه
2131
فوریه
1835
مارس
1870
آوریل
1919
می
1943
ژوئن
2211
ژوئیه
2540
اوت
2845
سپتامبر
4087
اـکتبر
3427
نوامبر
4645
دسامبر

حدود  1000نفر
 14000نفر
31413
24780
20200
13209
14064
17146
30379

13022
13601
33461
20700
13290
14273
16737
28864

شوروی ”شرق تجاوزگر“  641

ماهانه 1978
4040
ژانویه
4126
فوریه
40149
مارس
5000
آوریل
سند شماره )(53

خیلی محرمانه
تاریخ 8 :ژوئن  79ـ  18خرداد 58
به :وزارت امور خارجه در واشنگتن با اولویت
از :سفارت آمریکا در مسکو
موضوع) :خیلی محرمانه( کارمند میز ایران در وزارت امور خـارجـه شـوروی ٬پـیشرفتهای ایـران
را مورد بحث قرار میدهد
1ـ )تمام متن خیلی محرمانه(
2ـ در گفتگوی پنجم ژوئن بین مأمور سفارت و مشاور وزارت امور خارجه در امور کشورهای
خاورمیانهای ن.ی.ـکوزیرف )ایران( ٬مقام فوق نکات زیر را بیان داشت:
ـ مقامات شوروی امیدوار بودند که گفتگوهای شاخف )رئیس سازمان کمکهای اقتصادی شوروی(
در ایران مفصلتر باشد ٬لیکن درست نیست که آن را عامل شکست بنامیم ٬چون این مباحثات فقط دارای
ماهیت اـکتشافی بودهاند .مقامات ایرانی گفتهاند که به خاطر وضع خاص کنونی اقتصاد ایران برایشان
مشکل است پیرامون نکات مخصوصی بحث نمایند.
موضوع قیمت گاز صادره به شوروی نیز اصًال مطرح نشد ٬در حالی که مقامات شوروی حتم دارند که
ایرانیها درخواست پول بیشتری برای این گاز میکنند.
ـ میزان صدور گاز به شوروی به 70ـ 50درصد میزان معمولی میرسد .علت ارائه نکردن رقم دقیق
این است که در تولید نفت ایران تغییرات فاحشی رخ داده است .عالوه بر اینها یکی از لولههای انتقال گاز
اخیرًا بسته شد ٬در حالی که وسیله بازرسی نیز در آن به کار انداخت شده بود.
ـ روسها از افزایش آشوبهای سیاسی در ایران آـگاهاند و به طور قطع نمیدانند که آینده چه چیزی را به
همراه خواهد آورد .اوضاع کنونی حاـکی از آشفتگی است .مشکالتی از قبیل اختالفات درونی در رده
رهبران مهم مذهبی وقایعی هستند که روسها نمیتوانند آنها را ارزیابی نمایند .روسها همچنین معتقدند که
مسئله ناسیونالیزم نیز از طرف اقلیتهای ایران میتواند عامل انفجارانگیز علیه رهبریت ملی باشد .مسکو
آـگاه است که سالحهای روسی در اختیار اعراب خرمشهر قرار داده شده بود ٬ولی آن را محکوم نیز نکرده
است .عالوه بر اینها مسکو اطالعاتی در دست ندارد که بتواند ثابت کند که عراق منبع اصلی بوده است٬
ـگرچه معلوم است که عراق از یک سیاست تحریکآمیز علیه ایران استفاده میکرده است .تـفنگهای
اتوماتیک کالشینکف در همه جای منطقه دیده میشود و بسیاری از ”دشمنان“ انقالب ایران نه تنها راغب
به ایجاد مشکالت برای مقامات ایرانی هستند ٬بلکه میل دارند اختالف بین روسیه و ایران را نیز دامن
بزنند.
ـ یک نکته بسیار حساس مسئله کردها میباشد ٬چون سیاست ایران علیه کردها بر طرفداران کردها
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در ترکیه و عراق نیز تأثیر میبخشد ٬و منطقی نیست که فکر کنیم که شوروی از ایجاد خشونت علیه
ـکردهای ترکیه حمایت میکند ٬چون مسکو به ظاهر سعی در برقراری و بهبود روابط براساس دولت با
دولت در تمام کشورهایی که کردها در آن زندگی میکنند داشته است.
3ـ اظهار نظر :علیرغم تالش کوزیرف در اثبات سخنان شاخف به عنوان یک پیروزی ٬هنوز معتقدیم
ـکه این مذاـکرات مایه ناراحتی روسها بوده است )تلگرام عطف( .سفارت انگلیس در اینجا )حفاظت شود(
به ما اطالع داد که سفیر شوروی به سفیرشان )سفیر انگلیس ـ م( گفته بود که مذاـکرات شاخف نتیجهای به
بار نیاورده و دیگر اینکه وی همیشه علیه این سفر رأی داده است.
4ـ کوزیرف در این گفتار کوتاه چیز دیگری ارائه نکرد و موقعی که بحث به سازمان تروریستی ایرانی
فرقان و انتشار وسیع این خبر توسط مطبوعات روسیه که ایران با سازمان سیا درگیر است کشید ٬کوزیرف
تون
به طور آشکار به بحث خاتمه داد.
سند شماره )(54

خیلی محرمانه
تاریخ 13 :ژوئن  79ـ  23خرداد 58
به :وزارت امور خارجه واشنگتن ـ فوری
از :سفارت آمریکا در تهران
موضوع :منافع بلوک شرق در ایران
1ـ )تمام متن خیلی محرمانه ـ تلگرام گزارش(
2ـ در مهمانی کوچکی که دبیر اول سفارت جمهوری دمکراتیک آلمان به مناسبت عزیمت کارمند
سیاسی ـ آقای استمپل ـترتیب داده بود ٬مقامهای سیاسی سفارت٬استمپل و گارت به وسیله چهار پنج نفر
از مقامات اطالعاتی و سیاسی بلوک شرق برای به دست آوردن نقطه نظرهای آمریکا درباره ایران و
اهمیت تحوالت اخیر درباره نامزدی کاتلر به مقام سفارت )سفیری( ٬احاطه شدند.
ارتباط طوالنی استمپل با گنادی کازانکین روسی ٬نقش بخصوص و اساسی در این کاوش پیرامون
نظریات آمریکا داشت .همچنین سفرای چکسلواـکی و رومانی عالقه زیادی نشان میدادند و مقامات
سیاسی ما را پیوسته در طول شب مشغول کرده بودند .سؤاالت در اطراف این مسئله دور میزد که آمریکا
چه خواهد کرد؟ )مقامات سفارت جوابهای استاندارد شدهای را در مورد بهبود تدریجی روابط ٬که با
تحریکات تند علیه تبلیغات شوروی در مورد دخالت آمریکا عجین شده بود میدادند ٬یا اینکه دولت
آمریکا تکامل انقالب اسالمی را چگونه ارزیابی میکند .هم سؤالها و هم نظرات مأمور بلوک شرق نشان
دهنده این بود که شوروی و دوستانش به خودشان مطمئن نیستند و تا حدودی در مورد ارزیابی انقالب
اسالمی سرگردان ماندهاند و حرص شدیدی به دانستن نظرات آمریکا دارند.
3ـ مقامات روسی که حاضر بودند نسبت به تکامل انقالب اسالمی اظهار امیدواری مـیکردند و
ـکازانکین گفت که او سفرش را تا تابستان تمدید خواهد کرد تااینکه برای انقالب اـکتبرایران در اینجا باشد٬
ـکازانکین گفت که انقالب خمینی یک انقالب بورژوا دمکراتیک است ٬ولی پذیرفت که شوروی با تعطیل
پایگاههای استراق سمع آمریکا در مرز خود در موقعیت بهتری قرار گرفته است .مقام جدید روسـی
نیکالی ان.ـکروشف به عنوان یک شخصیت علمی منطقهمعرفی شد .او قبًال معاون آـکادمی علوم شوروی
بوده است و درباره مشکالت محیط دریایی تحقیق کرده است .او قرار است سه سال در ایران سفر نماید و
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از مصاحبتهای خودش با جیمز ویلکینسون که به عنوان معاون کارشناس مسائل شوروی در وزارت
خارجه آمریکا معرفی کرد به خوبی یاد میکند.
4ـ سفیر رومانی گئورگ کریسان ٬که تا حدودی از اشتیاق شوروی رنجیده شده بود ٬مشروب زیادی
نوشیده بود و بدبینی سخت بالکانیها را در مورد ارزش احتمالی انقالب ایران از نـظر مـارکسیست ـ
تاس
لنینیستها به عنوان ”شوک آینده“ نشان داد.
سند شماره )(55

خیلی محرمانه
تاریخ 13 :ژوئن  79ـ  23خرداد 58
متن تحقیقی با توزیع محدود
از :وزارت امور خارجه
به :آدیس آبابا ٬عمان ٬بغداد ٬قاهره ٬دمشق ٬اسالمآباد ٬جده ٬کابل ٬ـکویت ٬موگادیشو ٬مسکو ٬تهران٬
تلآویو ٬تریپولی
موضوع :مجوز پروژه تحقیقی وزارت امور خارجه ”نمایش خطر شوروی در خاورمیانه“
این وزارتخانه نظارت وزارت دفاع در پروژه مزبور را تأیید میکند مشروط بر اینکه قسمت اعظم کار
به وسیله اعضای کشور سوم انجام شود و مشروط براینکه 1ـ قبًال درباره سفر محققین آمریکا به منطقه به
این وزارتخانه اطالع داد شود و 2ـ گزارشات نهایی در طبقهبندی ”خیلی محرمانه“ یا باالتر قرار گیرد.
به وزارت دفاع خاطر نشان شده است که به دنبال قرارداد صلح مصر و اسرائیل بسیاری از کشورهای
عربی حساسیت شدیدی نسبت به پیشنهاد آمریکا برای ایجاد یک محور امنیتی برای مصر و اسرائیل نشان
دادهاند ٬تبلیغات شوروی بیشتر روی این نکته که آمریکا در نظر دارد به ایجاد پایگاههایی درمنطقه دست
بزند متمرکز شده است .این پروژه در مراحل مقدماتی میتواند به طور منفی از طرف آمریکا تلقی شود و بر
مذاـکرات ساحل غربی رود اردن و نوار غزه تأثیر بگذارد و عالوه بر اینها تبلیغات شوروی را نیز باید در
نظر گرفت.
به پیوست یک نسخه از پروژه پیشنهادی جهت اطالع پایگاههای مخاطب فرستاده مـیشود .بـه
پایگاههای مربوطه درباره سفر شرکت کنندگان آمریکایی مربوطه اطالع داده خواهد شد .در صورتی که
محققین کشورهای سوم قرار شد با پایگاهها تماس بگیرند ٬توجیه آنها براساس غیرمحرمانه باید صورت
پذیرد.یادآوری شود که مجوز مشروط این پروژه٬ارزش ٬نحوه و یا نیاز این پروژه را در برنمیگیرد.
به پیوست :پروژه پیشنهادی
نمایش خطر شوروی در خاورمیانه
پیشنهادی از طرف HERO
هدف
سازمان تحقیق و ارزیابی تاریخی ) (HEROـکه بخشی از مـؤسسه  (TNDA) T.N.Dupuyاست
پیشنهاد کرده است که به ارزیابی دوباره اهداف شوروی و اقدامات احتمالی آن در خاورمیانه از طریق
پیشرفتهای سیاسی کنونی و فرضیههایی که به وسیله دانشمندان و مقامات دولتی درباره خطر آن در این
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شرایط که شامل استفاده احتمالی از سالحهای هستهای به وسیله هر یک از طرفین ذینفع میباشدبپردازد.
سابقه
مدیر اجرایی  TNDAدر سفر اخیر خود )سپتامبر ـ اـکتبر  (1978به مصر یا اردن و اسرائیل ٬مشکالت
استراتژیک مداخله شوروی در خاورمیانه و کشورهای آفریقایی همسایه را با چند تن از دانشمندان٬
متخصصین نظامی ٬و مقامات دولتی به بحث کشید .بخشی از اظهار نظرات آنها در ذیل میآید:
مقام عالیرتبه و طراح مهم ستادی مصر :آمریکا به خوبی از خطر نفوذ شوروی در یمن جنوبی و رابطه
آن با اتیوپی ٬ظفار ٬ایران و در منطقه ما ـ بابالمندب ـ آـگاه نیست .اقدام فوری و عاجل الزم است.
مقام نظامی مهم در اتحادیه عرب” :ما مایل هستیم با سازمان شما در مطالعات استراتژیک همکاری
ـکنیم ٬و بیشتر در زمینه تهدیداتی غیر از اسرائیل مایل به این کار هستیم“.
ریاست انستیتوی مطالعات استراتژیک در قاهره :ما مایل به همکاری با سازمان شـما در زمـینه
مطالعات دفاعی و استراتژیک پیرامون مسائلی از قبیل )امنیت خاورمیانه( هستیم“.
سازمان ضداسرائیلی ٬ضد ـکمپ دیوید یا فلسطینی خارج از ساف ٬وابسته به دولت اردن” :خطر
شوروی که اـکنون در یمن جنوبی حاضر است خیلی بیشتر از خطر صهیونیزم است“.
ریاست انستیتو تحقیقی آـکادمیک اسرائیلی :مانگران آنچه در افغانستان و ایران میگذرد و رابطه آن با
یمن جنوبی ٬و اتیوپی هستیم و مایل به همکاری با سازمان  HEROدرباره چنین مسائلی هستیم.
هرگونه تغییر در اوضاع سیاسی خاورمیانه به عالوه وقایع جاری در ایران میتواند مورد بهرهبرداری
از طرف شوروی واقع شود .شکی نیست که از طریق خرابکاری ٬تبلیغات ٬و حتی مداخلههای مستقیم یا
غیرمستقیم هنگامی که اهداف ایجاب نماید ٬کرملین نه تنها به حمایت از نهضتهای انقالبی رادیکال چپی
بلکه به حمایت از گروههای ماورای محافظه کار و بنیادگرایان مذهبی خواهدپرداخت .سقوط دولتی که
دوست آمریکا باشد به خودی خود یک پیروزی برای شوروی به شمار میرود و چنین تغییری در اوضاع
یک کشور تولید کننده نفت میتواند به طور جدی سالمت و امنیت ملی آن کشور را به خطر اندازد.
سالهاست که در مطبوعات عمومی نگرانی زیادی از تصاحب سالحهای هستهای توسط اسرائیل نشان
داده شده است .حتی گزارشاتی رسیده است که حاـکی از تالش بعضی از کشورهای عربی برای خرید
سالحهای هستهای بوده است .روشن است که یک چنین کارمطبوعاتی باعث میشود که دانشمندان عربی
و اسرائیلی را به فکروادارد که این سالحهای هستهای نه تنها ممکن است در خصومت اعراب و اسرائیل به
ـکار گرفته شود ٬بلکه امکان کاربرد آن در هرگونه تضاد در خاورمیانه نیز هست .توانایی بیچون و چرای
شوروی و آمریکا در دستیابی به خاورمیانه به وسیله سالحهای هستهای مستقر در خاـک خود و منافع
شناخته شده و مرتبط به هم که هند ٬پاـکستان و ایران در به دست آوردن سالحهای هستهای دارند ـ به
روشنی چنین فرضیههایی را تحت تأثیر قرار میدهند.
در چند سال گذشته ستاد  HEROاز طریق چند پروژه در کشورهای خاورمیانهای تماسهای نزدیکی
با دانشمندان و عالمان مصری ٬اردنی و اسرائیلی که اطالعات کافی درباره امور منطقه دارند بـرقرار
ـکردهاست .تی.ان .دوپوی ٬بازنشسته در آمریکا ٬مدیر اجرایی  HEROبه هنگام تحقیق برای نوشتن کتاب
اخیر خود پیروزی زودگذر جنگهای اعراب و اسرائیل1974 ٬ـ ٬ 1947سفرهای زیادی در خاورمیانه

شوروی ”شرق تجاوزگر“  645

نمود و با بسیاری از رهبران سیاسی و نظامی مصاحبه کرد که در حال حاضر بسیاری از آنها دوستان
شخصی و حرفهای وی شدهاند .چه در مصر و چه در اسرائیل اعضای مؤسسات تحقیقی اظهارتمایل به
همکاری با سازمان  HEROدر پروژههای آینده کردهاند.
قضیه
در جهت مساعدت به طراحان سیاست آمریکا برای به نمایش گذاردن اهداف مهم و دراز مـدت
شوروی در خاورمیانه و اقدامات نظامی و یا منحرف کننده شوروی در منطقه ٬سازمان  HEROپیشنهاد
میکند که مطالعهای از خطرهای استراتژیک شوروی در خاورمیانه از دید دانشمندان ٬خبرگان ٬مقامات
دولتی مسؤول عرب و اسرائیل ٬متخصصین و مشاورین خود سازمان  HEROدر رابطه با استفاده احتمالی
از سالحهای هستهای توسط هر یک از طرفین ذینفع بشود.
سازمان  HEROتالشهای مساعدت آمیز اعضای انستیتو مطالعات استراتژیک و سیاسی االهرام در
قاهره ٬مرکز مطالعات استراتژیک در تل آویو ٬مؤسسه مطالعات شوروی واروپای شرقی و مرکز مطالعات
آفریقایی و خاورمیانه شیلوح در دانشگاه تل آویو ٬و دیگر افراد مطلع مصر ٬اردن و اسرائیل را جلب
خواهد کرد .از هر یک از آنها تقاضا خواهد شد که درباره سؤاالت کلی و مخصوص کتبی مربوط به
موضوعات مختلف اظهار نظر نموده یک رساله تحقیقی ارائه دهند .با مطالعه این رسالهها سازمانپتأًا
رسالهای دیگر را تهیه خواهد کرد که در آن خالصه ٬قیاس و تضاد عقاید و نظرات شرکت کنندگان پیرامون
جنبههای مختلف ارزیابی مسائلی که شامل و نه محدود به موضوعات زیر است خواهد آمد:
ـ میزان حضور و نفوذ شوروی در خاورمیانه.
ـ رابطه تضاد اعراب و اسرائیل با این خطر روسی مفروض.
ـ تأثیر عقد قرارداد صلح بین اسرائیل و مصر.
ـ تأثیر وقایع اخیر ایران.
ـ ثبات دولتهای کنونی منطقه ٬و قابلیت اعتماد روابط بین این کشورها با آمریکا و غرب.
ـ اهداف و اقدامات احتمالی شوروی بخصوص در منطقه خلیج فارس.
ـ امکان استفاده تروریستی  ٬و یا تهدید به استفاده از سالحهای هستهای.
ـ راه حلهای موجود برای ملل خاورمیانهای و آمریکا )جداـگانه یا مشترک( جهت خنثیسازی اهداف
خصمانه شوروی ٬با در نظر گرفتن استفاده از سالح هستهای.
با وجود اینکه فهرست باال چندان جامع نیست ٬ولی هر یک از موارد مذکور در ذیل به طور مختصر
شرح داده میشود تا به انگیزه اصلی مطالعه پی برده شود .باید در نظرداشته شود که بررسی این موضوعات
حتمًا باید ازدید شرکت کنندگان خاورمیانهای باشد ٬در حالی که اعضای  HEROنیز درجای مناسب و در
صورت ضرورت به اظهار نظر خواهند پرداخت.
میزان حضور و نفوذ شوروی در ایران
بر فعالیتهای پنهانی ٬رسمی و غیررسمی شوروی در خاورمیانه یا در رابطه با خاورمیانه مرور خواهد
شد تا دانسته شود که آیا شوروی فقط به استفاده از فرصت مشغول است یا اینکه فعالیتهای انقالبی به نفع
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خودش را هدایت و حمایت میکند .این بررسی بخصوص در بـرگیرنده نـحوه عـملیات نـمایندگان
دیپلماتیک ٬نظامی ٬بازرگانی و گروههای مشاور غیرنظامی و نـظامی و تـبادالت فـرهنگی ٬اهـمیت
مؤسسات ایجاد دوستی محلی شوروی ٬تبلیغات رادیویی شوروی ٬موجودیت مـؤسسات آـکـادمیک
روسی برای دانشآموزان ٬دانشجویان و ردههای باالتر از فارغالتحصیالن میباشد.
احساسات مقامات محلی و دیگر شهروندان در رابطه با رفتار ٬حاالت ٬و حضور شوروی باید مورد
ارزیابی قرار گیرد .در صورت امکان هویت گروهها و سازمانهایی که شوروی بر آنها متکی است تا از
طریق آنها بر وقایع خاورمیانه تأثیر بخشد ٬شناسایی گردد .نحوه تماس کرملین با نهضتهای مختلف
سیاسی ٬اجتماعی و مذهبی از انقالبیون چپی تا بنیادگرایان مذهبی و دست راستیهای محافظهـکار نیز مورد
بررسی قرار گیرد .البته باید توجه زیادی نیز به میزان نفوذ شوروی در آشوبها و قیامها در کشورهایی از
قبیل ایران و یمن شمالی واینکه حضور نظامیان کوبایی دراتیوپی و دیگر نقاط منطقه تا چه حد خطر کلی
شوروی را افزایش داده معطوف گردد.
برای اینکه مطالعهای همه جانبه از نفوذ شوروی در منطقه ارائه شود ٬سـازمان  HEROمـوقعیت
ـکشورهای همسایه وحاشیهای به عالوه افغانستان ٬پاـکستان٬اتیوپی و سومالی را بررسی خواهد کرد و به
بحث پیرامون کمکهای اقتصادی و نظامی شوروی به اتپوپی که برای چهره مسکو در دنیای عرب تأثیر
بخشیده است خواهد پرداخت و توجه خاصی نیز به تأثیر وقایع اریتره در کشورهای همجوار مسلمان
معطوف خواهد گردید.
رابطه تضاد اعراب و اسرائیل و خطر شوروی
از نظر آمریکا از چند طریق تضاد اعراب و اسرائیل با خطر شوروی رابطه دارد .مثًال:
ـ تداوم این تضاد به نفوذ هرچه بیشتر شوروی در لیبی ٬سوریه و عراق کمک خواهد کرد.
ـ رسیدن به یک راه حل در تضاد اعراب و اسرائیل فرصت اجرای مقاصد شوروی را از بین برده و یا آن
را کاهش خواهد داد.
ـ تمرکز بر مشکالت اعراب و اسرائیل ممکن است به نادیده گرفتن فعالیتهای روسی و یا نفوذ شوروی
در منطقه منتهی گردد.
ـ دستیابی به یک راه حل حداقل ثبات نسبی در یک بخش از منطقه را تأمین کرده و همکاری با
دولتهای عربی در دیگر مناطق خاورمیانه را امکانپذیر خواهد کرد.
از شرکت کنندگان خاورمیانهای خواسته خواهد شد که این مسائل و دیگر موارد قابل مقایسه را از دید
خود مورد بررسی قرار دهند.
تأثیر وقایع اخیر در ایران
روشن است که شوروی در رابطه با وقایع انقالبی اخیر ایران در عملیات و مواضع پنهانی خود با
احتیاط بسیار عمل کرده است .با وجود اینکه شک داریم که شرکتکنندگان خاورمیانهای در این مطالعه
بتوانند اطالعاتی را بگنجانند که به دست دولت آمریکا نرسیده ٬ولی با این حال آنها خواهند توانست به
طور فردی یا جمعی بینش و نظریات خود را در این زمینه ارائه دهند ٬تا به ارزیابی بهتر آنچه که شوروی
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انجام داده و یا انجام نداده و اینکه در آینده در این کشور آشفته شورویها دست به چه اقدامی خواهند زد٬
منجر شود.
ثبات کنونی و روابط با آمریکا و غرب
توان و قدرت نیروهای مخالف در کشورهای خاورمیانهای و نیز تأثیر کارگران خارجی )بهخصوص
فلسطینیها( بر سیاستهای داخلی ٬ایدئولوژیهای رقیب و خصوصیات رهبران جدید در حال ظـهور ٬و
ضرائب برهم زننده ثبات فعالیتهای شوروی ارزیابی خواهد شد .نظریات اعراب و اسرائیل پیرامون ایجاد
روابط محکم با آمریکا نیز ارزیابی شده و وقایعی که ممکن است به تغییر این حالتها منجر شود نیز مورد
مطالعه قرار خواهد گرفت.
اقدامات احتمالی شوروی
اهداف احتمالی شوروی و مراحلی که ممکن است به سقوط رژیمهای میانه روی طرفدار غرب در
منطقه منجر شود نیز ارائه خواهد گردید .اهداف و اقدامات شوروی از دید هر کشور فرق میکند بنابراین
این مطالعه در این زمینه هر کشور را جداـگانه مورد بررسی قرار خواهد داد .عالوه بر اینها ٬چون چنین
ضرائب مشترکی در رابطه با کل منطقه در زمینه بیثباتی ٬صدمهپذیری و موقعیت استراتژیک نقش دارند
به شرح اهداف شوروی در منطقه به طور کل نیز باید پرداخته شود.
اهداف ماـکزیمم و مینیمم و نیز اهداف کوتاه مدت و دراز مدت شوروی نیز به طور دقیق مطالعه شده٬
نتیجهـگیری خواهد شد .به بیانیههای حاـکی از نگرانی عمیق رهبران ٬محققین و دانشمندان سیاسی و
نظامی اعراب و اسرائیل در گذشته درباره این امکان که کشورهای نفتی ممکن است ابتدا در محاصره
دولتهای طرفدار شوروی درآمده بعدًا کمونیستی شوند ٬حتمًا باید توجه خاصی مبذول گردد .باید از
شرکت کنندگان خواسته شود تا به طور کافی به اینگونه مسائل بپردازند.
اقدامات مخالفت آمیز با اهداف شوروی
از شرکت کنندگان عربی و اسرائیلی خواسته خواهد شد تا به طوردقیق و روشن توضیح دهند که از نظر
آنها آمریکا و دولتهای محلی جهت جلوگیری از نفوذ و کاهش نفوذ شوروی در خاورمیانه باید دست به
چه اقداماتی بزنند .چون در رابطه با یک گروه ازـکشورهای خاورمیانه نمیتوان از یک نوع اقدام استفاده
ـکرد بهتر است چند نمونه ارائه شود.
تأثیر سالحهای هستهای
یک مسئله مهم در این تحلیل بینش شرکت کنندگان خاورمیانهای درباره تصاحب سالحهای هستهای
توسط کشورهای طرفدار شوروی و در صورت تشدید مخاصمات به دنبال فعالیتهای شوروی و یـا
ـکشورهای حامی آن در منطقه امکان استفاده از سالحهای هستهای میباشد .موارد ذیل در رابطه با همین
مالحظات است:
الف :موجودیت مفروض ظرفیت هستهای اسرائیل.

اسناد النه جاسوسی آمریکا

 648

ب :امکان دست یافتن طرفداران شوروی به سالحهای هستهای )با تأیـید و یـا بـدون تأیـید و
طرحریزیهای شوروی( بخصوص کشوهای نفتخیزی چون عراق و لیبی.
ج :امکان دست یافتن به سالحهای هستهای توسط دولتهایی که خود را اولین هدف شوروی میدانند
از قبیل کشورهای نفتخیزی چون عربستان سعودی ٬ـکویت ٬و امارات عربی خلیج.
د :امکان استفاده از تروریسم هستهای.
ـکلی
سازمان  HEROباید سعی کند که شرکتکنندگان خاورمیانهای اظهارات خاص و مشخصی ارائه کنند
نه اینکه بیاناتی کلی چون ”آمریکا باید توجه بیشتری به خاورمیانه بنماید“” ٬یا آمریکا باید با قدرت
بیشتری عمل کند“ اظهارنمایند .مثًال گفته شود که آیا بهتر است حضور نظامی یااقتصادی بیشتر شود؟ چه
نوع حضوری در مد نظر است؟ چه نوع کمک اقتصادی میتواند به کشورهایی که در حال حاضر از نظر
نفتی غنی هستند بشود؟ چه موارد بخصوصی برای آمریکا دارای اهمیت است؟ چهره آمریکا را چگونه
میتوان در اذهان باال برد؟ آمریکا چگونه میتواند نقش فعالتری داشته باشد تا گروههای مخالف این
همکاری را به عنوان امپریالیسم ننگرند؟
پاسخ به این و دیگر سؤاالت و اظهارات به وسیله سازمان  HEROبه نحو محدودی زمانبندی شده
مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت.
روش و طرح کاری
چون این پروژه بسیارضروری است ٬سازمان  HEROسعی خواهد کرد تا آنجا که ممکن است آن را در
مدت کوتاهی به پایان برساند .از زمان عقد قرارداد تا ارائه پایان نامه  6ماه وقت داده میشود .پس از
ـگذشت چهار ماه و نیم از آغاز کار گزارش میان دورهای ارائه خواهد شد .در صورتی که ضرورت داشته
باشد جلسات توجیهی غیررسمی برگزار خواهد شد .برنامه زمانی نیز در ضمیمه الف نشان داده شده است.
سه نوع اطالعات مورد استفاده از خاورمیانه وجود خواهد داشت:
 (1رسالههای شرکت کنندگان آـکادمیک مؤسسات.
 (2رسالههایی از افراد منتخب.
 (3مصاحبهها با اشخاص با نفوذ در مصر ٬اردن ٬و اسرائیل که به دالیلی یانمیتوانندنظریات خود را به
طور کتبی ارائه دهند و یا مانند )بعضی از مقامات دولتی( نمیخواهند سندی در اختیار دیگران بگذارند.
در صورت امکان ٬سازمان  HEROاز طریق رابطین خود در مصر و اردن تماس برقرار خواهد کرد که در
این صورت برای ارائه منابع باید از سوابق و نقل قولها استفاده شود .قابلیت اعتماد منابع نیز باید ارزیابی
ـگردد.
در همان حال مشورتهای مقدماتی با افرادی که مورد مصاحبه قرار خواهند گرفت درباره موضوعاتی
ـکه در آینده باید بر سر آنها نظر بدهند خواهد شد .پس از بازگشت شرکت کنندگان سازمان  HEROاز
خاورمیانه به آمریکا این سازمان گزارشی مختصر از اقدامات انجام شده و نتایج مباحثات مقدماتی ارائه
خواهد نمود .در صورت لزوم جلسات توجیهی غیررسمی نیز میتواند برگزار شود.
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نه هفته پس از آغاز کار پروژه به وسیله شرکت کنندگان خاورمیانهای )در آغاز کار چهارده هفتهای
مطالعات( اعضای سازمان  HEROاز مصر ٬اردن و اسرائیل بازدید به عمل خواهند آورد تا از نحوه
پیشرفت کار مطلع شده و رسالههای تکمیل شده توسط شرکت کنندگان رادریافت نمایند٬تغییرات الزم را
بدهند و درباره کارشان به بحث و تبادل نظر بپردازند .با افراد مناسب مصاحبه نیز خواهد شد.
از اطالعات حاصله از طریق مصاحبات ٬مرور مـقدماتی بـر رسـالههای تـهیه شـده بـه وسـیله
شرکتکنندگان خاورمیانهای و تحلیل یادداشتها و رسالههای مصاحبهای ٬سازمان  HEROدر پـایان
مطالعه هیجده هفتهای گزارش میان دورهای و جلسه توجیهی خود را ارائه خـواهـد کـرد .نـظرات و
پیشنهادات ارائه شده از طرف موکلین نیز در مرحله نهایی کار مورد عمل واقع خواهد شد.
از رسالههای متعدد و یادداشتهای مصاحباتی گردآوری شده به عنوان اساس گزارشاتی که باید به
موکل ارائه شود استفاده خواهد شد و )به طور کامل و یا جزئی( به همه شرکت کنندگان در پایان  22هفته
ارسال خواهد شد .اعضای سازمان  HEROدر طول هفته بیست و سوم و بیست و چهارم به خاورمیانه
خواهد رفت تا در مورد گزارش با شرکت کنندگان و مصاحبه شوندگان بحث و تبادل نظر نماید ـ اظهار
نظرها و عدم توافقها نیز باید در گزارش نهایی و احتماًال به صورت ضمیمه گنجانیده شود.
در طول بیست و ششمین هفته باید منتظر دریافت نظرات موکل بود .در پایان هفته سیام و یا  4هفته
پس از دریافت نظرات موکل یک گزارش نهایی تسلیم خواهد شد .باید آماده بود تا پس از تسلیم گزارش
در صورت نیاز یک جلسه توجیهی ترتیب داد.
انجام یک چنین مطالعهای نیاز به  390روز کار حرفهای در یک دوره شش ماهه دارد.
شرکت کنندگان
از سازمان :HERO
تی .ان .دوپوی ٬کلنل ٬آمریکا ٬بازنشسته ٬مدیر اجرایی سازمان .HERO
ـگریس پی .هیز ٬مدیر گروه تحقیق٬
پول مارتل ٬هماهنگ کننده مطالعات٬
جی ام .هامرمان ٬سردبیر اصلی٬
ماری .ا .اشماروک ٬دستیار تحقیق٬
رابرت او .فریدمان ٬دکترا ٬مشاور٬
ـگوردون اس .براون ٬مشاور.
)جهت مطالعه خالصه سوابق شرکت کنندگان عضو  HEROبه ضمیمه ب مراجعه شود(.
شرکت کنندگان خاورمیانهای
مؤسسه مطالعات استراتژیک و سیاسی االهرام در قاهره.
مؤسسه مطالعه شوروی و اروپای شرقی دانشگاه تلآویو.
مرکز مطالعات آفریقایی و خاورمیانه شیلوح در تلآویو.
انستیتو مطالعات استراتژیک در تلآویو.
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افراد شرکت کننده از فهرست زیرین انتخاب خواهند گردید.
مصر

اردن

اسرائیل

سید یاسین ٬دکترا ٬مدیر مؤسسه االهرام.
حسن البدری ٬مورخ ٬مقام بازنشسته نظامی.
ام .دی .زهدی ٬مقام بازنشسته نظامی.
طه المقدوب ٬سفیر.
عدلی حسن السید ٬دبیر نظامی اتحادیه عربی.
عادل یوسری ٬معاون ریاست مرکز تحقیقات غربی نظامی اتحادیه عربی.
سمیع صادق ٬مدیر بخش سیاسی اتحادیه عرب.
حوسان حسنی وزیر بخش تحقیقی نیروهای مسلح مصر.

هایل سرور ٬شیخ مهم قبیله جبلی.
عطاعلی ٬مقام بازنشسته نظامی.
جورج هانا ٬مقام بازنشسته نظامی.
یوسف حاواش ٬مقام بازنشسته نظامی.
عامر ب  .خاماش ٬مقام مهم دربار سلطنتی.
حسن اس .دیا ٬از نیروهای مسلح سلطنتی اردن.
فؤاد طاهبوب ٬رهبر فلسطینی.
آنتون عطااله ٬دکتر ٬رهبر فلسطینی.

زیو شیف ٬مؤلف.
مایر پیل ٬عضو کنست ٬رهبر سیاسی.
آهارون یاریف ٬مدیر مرکز مطالعات استراتژیک.
شلوموشامیر ٬دکترا ٬مدیر مؤسسه شیلوح.
یاـکو روی ٬دکترا ٬مدیر مرکز مطالعات شوروی و اروپای شرقی.
ماتیتیاهو میزل ٬دکترا ٬تحلیل گر سیاسی و نظامی.
الیزور ریمون ٬از نیروهای دفاعی اسرائیل.
داوسیون ٬از نیروهای دفاعی اسرائیل.
آریوشالو ٬مقام بازنشسته نظامی.
اسقف اسماهیت لوکا ٬کلیسای ارتدکس سوری ٬اورشلیم.
پس از مشورت با متخصصین خاورمیانه اسامی دیگری نیز به این فهرست اضافه خواهد شد.
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بودجه
بودجه کلی برای تکمیل این مطالعه در مدت زمانی شش ماه با استفاده از  390روز کاری 79760
دالر خواهد بود )به ضمیمه پ مراجعه شود( .سازمان  HEROپیشنهاد میکند که این کار براساس یک
بودجه ثابت انجام شود ٬در حالی که شش قسط ماهانه  10500دالر پرداخت شود و به هنگام تسلیم
ـگزارش نهایی نیز  16760دالر پرداخت گردد.
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 79760دالر
قیمت کلی
* این بودجه با در نظر گرفتن نرخهای پرواز هوایی ٬در نظر گرفتن مدت زمان سه هفته مهلت و رزرو جا
تهیه شده است.
سند شماره )(56

خیلی محرمانه
تاریخ 18 :ژوئن  79ـ  28خرداد 57
به :وزیر امور خارجه در واشنگتن دی ـ سی با اولویت
از :سفارت آمریکا در مسکو
موضوع) :طبقهبندی نشده( مقاله نیمه معتبر پراودا پیرامون وقایع ایران.
1ـ )تمام متن خیلی محرمانه است(
2ـ این سفارت توجه وزارت امور خارجه و سفارت آمریکا در تهران را به مقالهای که در تاریخ 17
ژوئن در پراودا توسط ”الف .پتروف“ )نام مستعاری که برای مقاالت نیمه معتبر بکار میرود( پیرامون
ایران نوشته شده است جلب مینماید .این مقاله که با حالتی بسیار محافظهـکارانه نگارش یافته ٬افرادی را
مورد انتقاد قرار میدهد که هویتشان فاش نشده و نقش مهمی در انقالبی که باعث سرنگونی شاه شد
داشتهاند ولی تاـکنون همین افراد از دوستان خودشان )یعنی مسکو( روی گردانده و به دشمنان پیشین خود
)یعنی واشنگتن( روی آوردهاند .در ادامه ٬پتروف شایعات مربوطه به دخـالت ”نـامرئی“ مسکـو در
اغتشاشات ایران و انتقال سالحهای روسی به این کشور را رد کرده است.
3ـ اظهارنظر :در ظاهر ٬این چنین به نظر میرسد که پتروف آیتاهلل خمینی را عمدًا از فهرست اسامی
این افراد بیوفا به مسکو مستثنی نموده است .ولی ٬آنهائی که با سخنرانی اخیر خـمینی بـرای سـفیر
وینوگرادوف آشنائی دارند )تلگرام عطف( متوجه میشوند که حتی اـگر این مقاله ٬پتروف ٬خمینی را مورد
حمله قرار نداده است حداقل صحنه را برای انتقاد از مینی در صورتی که وی بخواهد به آنهائی که به قول
پتروف ”میخواهند منطق پیشرفت را تغییر بدهند “.بپیوندد آماده ساخته است.
4ـ یکی از دیپلمات ایرانی با خوشحالی به ما گفته است که خمینی از وینوگرادف خواسته است که با
وی در قم در ساخت  8مالقات نماید .یعنی اینکه وی باید ساعت  4صبح تهران را به قصد قم ترک میکرد
ـکه اضافه بر این ناراحتی ٬خمینی نیز با وی با لحن بسیار تندی برخورد نمود و محتوای متن برخوردار نیز
فورًا در روزنامههای منتشر گردید .با وجود اینکه هنوز در اینباره با مقامات مطلع شوروی صحبت
نکردهایم ولی مطمئن هستیم که مسکو درباره موضوع بسیار عصبانیاست.
5ـ بنابراین مقاله پتروف خصوصًا جالب است در صورتی که ٬اـگر نظریه ما درست باشد٬
این مقاله نمایانگر عکسالعمل محافظهـکارانه و نابجای مسکو در برخورد با مالقات ویـنوگرادوف ـ
خمینی بوده باشد.تعبیر ما ازاین مقاله این است که مسکو دیگرپذیرفته است که منافع بسیار مهمی درایران
دارد و باید اـکنون این سختیها را متحمل شود تا پس از بهبود اوضاع بتواند نفوذ خود را بر وقایع اعمال
ژرمن
نماید.
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سند شماره )(57
سری
از :ستاد فرماندهی نیروهای آمریکا در اروپا ٬واهینیگین  ٬آلمان
تاریخ 22 :ژوئن  79ـ  1تیر  58غیرقابل رؤیت برای بیگانگان
به449 AIG :
موضوع :گزارش خالصه اطالعاتی فرماندهی نیروهای آمریکا در اروپا خالصه گزارش اطالعاتی
اروپا در  22ژوئن شامل چهار مطلب است:
1ـ شوروی :تولید تسلیحاتی )) (1978سری  /غیر قابل رؤیت برای بیگانگان(.
2ـ یمن شمالی :حمایت تندروهای عرب )سری  /غیر قابل رؤیت برای بیگانگان(.
3ـ دیگر وقایع مهم) :خیلی محرمانه  /غیر قابل رؤیت برای بیگانگان(.
4ـ شرایط اخطار و هشدار :تغییر نکرده است) .طبقهبندی نشده(
1ـ )سری  /غیر قابل رؤیت برای بیگانگان ـ همه عبارات(شوروی:تولیدتقریبی تسلیحاتی در روسیه
افزایشی برابر نزدیک سه درصد در سال  1978نسبت به سال گذشته را نشان میدهد.
تولید کلی تقریبی به بیش از  83000سالح در سال  1978میرسد که از نظرمقایسه این میزان در سال
 1977به  80500سالح میرسد.
اختالف در سطوح تقریبی منعکس کننده کاهش در تولید  ICBMاز  305فقره در سال  1977به 205
فقره در سال  1978میباشد ٬چون تولید سری  SS-16و  SS-11به پایان رسیده است .در همان حال ٬تولید
 SS-20از نوع  IRBMتقریبًا مضاعف شده و به تعداد  130سالح بالغ گردیده است .تولید  SS-21و  SS-22از
نوع  SRBMنیز افزایش یافته است ٬در حالی که تولید  SS-X-23هنوز در مراحل تولید آزمایشی است.
باوجوداینکه تولید کلی  ICBMکاهش یافته است ٬ولی تولیدجدیدترین نوع  SLBMیعنی  SS-N-18به
میزان  5برابر یعنی از  20فقره در  1977به  180فقره در سال  1978افزایش یافته است.
و نیز افزایش مهمی در تولید سالحهای سام پیش بینی میشود که از تولید کلی  50700سالح در سال
قبل به  53400سالح در سال  1978رسیده است.
در تولید سالحهای دریایی و سالحهای ضد تانک ٬یا سالحهای هوا به زمین ٬تغییری حاصل نشده
است .هنوز رقمی در رابطه با تولید سالحهای هوا به هوا به دست نیامده است )منبع :آژانس اطالعاتی
دفاعی(.
2ـ )سری  /غیر قابل رؤیت برای بیگانگان ـ همه پاراـگرافها( یمن شمالی :عراق و لیبی اخیرًا و به طور
غیرمنتظرهای اعالم کمک مالی برای یمن شمالی را نمودند .گویا این مسئله برای یمن شمالی خیلی حیاتی
بوده است و ممکن است باعث شود که صنعا به تعادل روابط با عربستان سعودی و آمریکا بپردازد.
در اوایل ماه ژوئن ٬الغانی نخست وزیر یمن شمالی از عراق یک کمک  300میلیون دالری به مدت 5
سال دریافت کرد .بنابه اظهارات بسیاری از منابع بهبود روابط بین عراق و یمن شمالی کـه نشـانگر
نارضایتی بغداداز فعالیت شوروی دریمن شمالی بود٬تمایل بغداد را به حمایت از صنعا در تضادش با عدن
نشان میدهد .اخیرًا الغانی سفری به لیبی داشت که پس از روبرو شدن با استقبالی گرم به امضای چند
قرارداد در زمینه کمکهای فنی و اقتصادی پرداخت لیبی در ماه اـکتبر اخیر در تالش برای سقوط دولت
صنعا دست داشت ٬این صمیمیت وی با صنعا بسیار شگفتانگیز و جالب است.
به نظر آژانس اطالعاتی دفاعی عراق و لیبی حداقل تا حدی به وسیله خواست مشترکشان در محدود
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ساختن نفوذ سعودی و آمریکا دریمن شمالی تحریک شدهاند ومیخواهند مطمئن شوند که او نیز به محور
ضدساداتی بغداد میپیوندد.
رئیس جمهور صالح که در مورد کارآیی حمایت سعودی و آمریکا خوش بین است ممکن است به
وسیله تندروهای عرب مجبور شود روابط میانهروتری را با واشنگتن در پیش گیرد و منبع سالحهای خود
را در جای دیگری انتخاب کند )منبع :آژانس اطالعاتی دفاعی(.
3ـ )خیلی محرمانه  /غیر قابل رؤیت برای بیگانگان( دیگر وقایع مهم:
الف) :خیلی محرمانه( منطقه پیشرو :دیروز ستاد فرماندهی نیروها  GSFGدر 79ـ 001جنوب غربی
آلمان شرقی منطقه را محدود اعالم کرد که از  22ژوئیه تا  2ژوئن طول میکشد .از ژوئیه  1978این اولین
باری است که شوروی منطقه را محدود اعالم کرده است ).(USAREUER
ب):طبقهبندی نشده( پرتغال /یوگسالوی :رئیس جمهور پرتغال اینز ٬در 28ـ 25ژوئیه سفری رسمی
بهیوگسالوی خواهد کرد )مطبوعات(
ج):خیلی محرمانه(ترکیه :با آخرین تغییرریاست مستقل درحزب حاـکم جمهوریخواه خلقی٬دولت
و مخالفین هر یک  222کرسی را در اختیار گرفتهاند ٬حاال به نظر میرسد که توان مخالفین در به سقوط
ـکشانیدن دولت اجویت قبل از تابستان یعنی  3ژوئیه تخفیف یافته است) .سفارت آمریکا در آنکارا(.
د) :خیلی محرمانه( ایران :کسب اطالعات بیشتر درباره دستگیری ژنرال طوفانیان نشـان داد کـه
برادرش هادی به وسیله نیروهای انقالبی دستگیر شده است .دلیلی نداریم که بگوییم ژنرال طوفانیان
هنوز در ایران به سر میبرد )دفتر وابسته دفاعی ایاالت متحده ٬تهران ـ ستاد فرماندهی نیروهای آمریکا
در اروپا(.
ه ) :خیلی محرمانه  /غیر قابل رؤیت برای بیگانگان( اوگاندا :حدود  5000نفر اوگاندایی دیروز به
طرفداری از رئیس جمهوری پیشین لول به تظاهرات پرداختند .دولت تظاهرات را غیرقانونی خوانده و
برخورد با آنها را نیز در همان روال اعالم کرده است.
ـگزارش مطبوعاتی حاـکی از هفت نفر زخمی هنوزتأیید نشده است .بنابه گزارشها گروهی در ساختمان
پارلمانی تجمع کرده اعالم اعتصاب عمومی در سرتاسر منطقه جنوبی اوگاندا کردند) .آژانس اطالعاتی
دفاعی(
4ـ )طبقهبندی نشده( هشدار و اخطار :در بخش هشدارها و اخطار امروز یعنی  22ژوئن 1979
تغییری حاصل نشده است )منبع :ستاد فرماندهی نیروهای آمریکا در اروپا .(J2
سند شماره )(58

خیلی محرمانه
تاریخ 22 :ژوئن  79ـ  1تیر 58
به :سفارت آمریکا در مسکو با اولویت
از :وزیر امور خارجه در واشنگتن دی .سی
موضوع :مالقات مقام سفارت شوروی
1ـ )تمام متن خیلی محرمانه(
2ـ دبیر اول سفارت شوروی گورووی بامسؤول امور خاور نزدیک /ایران )پرشت( تماس گرفت تا به
بحث و تبادل نظر درباره شرایط و اوضاع ایران بپردازد .طبق معمول او چیز جدیدی برای ارائه نداشت.
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پس از سؤال پیرامون مطالبی که در مطبوعات به طور عمده به چشم میخورد )انتصاب کاتلر به عنوان
سفیر ٬قطعنامه سنا ٬و غیره( وی به مطرح نمودن سه سؤال که گویا دلیل مالقاتش بوده است پرداخت:
ـ آیا دولت کنونی ایران با آمریکا بر سر لغو قرارداد  1959رابطه خصمانه دارند؟ ما گفتیم که جز بیانیه
یزدی مبنی بر اینکه این قرارداد نیز مانند قرارداد  1921شوروی هنوز تحت بررسی است اطالع دیگری
در دست نداریم .گورووی از اینکه ممکن است ایرانیها قرارداد  1921را در سفارت شوروی مطرح کرده
باشند یا نه اظهار بیاطالعی نمود.
ـ بر سر روابط تجاری آمریکا با ایران چه آمده است؟ گفتیم که فروش گندم و دیگر مواد غذایی طبق
معمولادامه دارد ٬ولی کارهای دیگری نیز در پیش است .گورووی معتقد است که روابط تجاری بین
شوروی و ایران از سر گرفته نشده وتکنسینهایی که فرا خوانده شده بودند هنوز بازنگشتهاند ٬ولی بعضی از
این متخصصین درطول بحران نیز در محل کار خود ماندهاند.گورووی اظهار داشت که شوروی مایل است
ـکمکهای فنی و تجاری خود را از سر گیرد ولی منتظر است ایران نیز در قبال فروش گاز همکاری نماید.
ـ آیا ما بر سر این موضع که نفوذ خمینی دچار فرسایش شده است هم عقیده هستیم؟ بر سر این موضع
ـکه درنهضت انقالبی شکافهایی ایجاد شده هم عقیده بودیم ٬ولی معتقد نیز بودیم که قدرت خمینی هنوز هم
به قوت خودش باقی است .گورووی سعی کرد درباره زخم زبانهایی که خمینی بـه سـفیر شـوروی
ونس
وینوگرادوف زده است صحبت به میان نیاورد.
سند شماره )(59

خیلی محرمانه
تاریخ 27 :ژوئیه  79ـ  5مرداد 58
از :هیئت نمایندگی آمریکا در سازمان پیمان آتالنتیک شمالی به :وزارت امور خارجه در واشنگتن
موضوع :بحثهای رایزن سیاسی درباره ایران
1ـ )تمامی متن خیلی محرمانه(
2ـ در جلسه کمیته سیاسی در تاریخ  26ژوئیه نماینده بلژیک گفت که سفارت بلژیک در مسکو
ـگزارشی دریافت کرده است مبنی بر اینکه سفارت ایران در آنجا یک پیام شخصی از آیتاهلل خمینی به
برژنف فرستاده است ٬ولی او نتوانسته است مفاد پیام گزارش شده را به دست بیاورد .او پرسیده بود که آیا
متفقین اطالعی ندارند که این گزارش را تأیید کند.
3ـ عالوه بر این نماینده دولت آلمان غربی مطلب زیر را درباره نظر شوروی نسبت به ایران منتشر کرده
است.
4ـاقدام مقتضی :در صورتی که واشنگتن یا سفارت آمریکا در مسکو در رابطه با پیام خمینی به برژنف
اطالعی در دست دارند برای ما نیز ارسال نمایند.
 5ـ آغاز متن رساله دولت آلمان:
الف :در حال حاضر موضع شوروی درباره ایران پر از تضاد است و در مجموع روشن نیست .بدین
ترتیب این پیام منعکس کننده چشماندازی مبهم درباره تحوالت سـیاسی داخـلی در آیـنده ایـران و
ـگرایشهای سیاست خارجی ایران است .همدردی بدون قید و شرط شوروی نسبت به انقالب ایران که در
ابتدا وجود داشت جای خود را به نگرانی بیشتری درباره این واقعیت مـیدهد کـه دسـتگاه رهـبری
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نامتجانس ایران آماده پذیرفتن فتح بابهای سیاسی و اقتصادی شوروی تا آن اندازهای که شورویها بدان
امیدوار بودهاند ٬نیست.
ب :بدین ترتیب بیشتر و بیشتر روشن میشود که تقریبًا تنها عنصر تصمیمگیری درباره یک موضع
مثبت شوروی نسبت به انقالب ایران این واقعیت است کهانقالب باعث از دست رفتن مواضع غرب درایران
و منطقه شده است معذالک این امر در مقابل نگرانی شوروی در قبال تحوالت سیاست داخلی ایران و
خطرات ناشی از آن نسبت به منافع منطقهای شوروی )مثًال افغانستان و عراق( قرار گرفته است.
ج :اصرار مکرر و موکد شوروی درباره مداخله سایر کشورها در امورداخلی ایران شاید در مرحلهای
ختم میشود که منافع شوروی در رابطه با ایران در آن مرحله آغازمیگردد .درچنین اوضاعی ممکن است
جالب باشد نظریات چند مقام شوروی را ذـکر کنیم و آن اینکه تحوالت ایران در حال حاضر موجب
نگرانی کشورهای غربی و کشورهای سوسیالیستی است و تمایل خمینی به ایجاد یک کشور اسالمی به
ـکمک یک حزب وحدت طلب اسالمی از لحاظ تاریخی ٬گامی رو به عقب به شمار میآید.
د :این نظر فراتر از آن میرود که بتوان براساس اظهارات مقامهای رسمی شوروی به عنوان یک آغاز
محتاطانه سرخوردگی شوروی نسبت به ”دستگاه رهبری“ کنونی ایران تلقی شود .بعضی از اشـارات
روحانیت ایران و حکومت ایران از جانب رسانههای گروهی شوروی به عنوان شالودهای برای انتقاد
فزاینده آشکار از گروههای نزدیک به دستگاه رهبری کنونی ایران نقل قول شده است .در عین حال
رسانههای گروهی شوروی میکوشند تا درباره بعضی از حوادث ایران اظهار نظرهای مثبتی بنمایند که از
آن جمله تصمیمات مربوط به ملی کردن بعضی از صنایع ٬به عنوان ثابت کننده هواخواهی مداوم شوروی از
انقالب ایران است.
ه  :در حالی که فعًال خمینی در رسانههای گروهی شوروی آشکارا مورد حمله و انتقاد قرار نمیگیرد٬
نام خمینی به زحمت برده میشود و به زحمت از اظهارات خمینی به مفهومی که برای اتحاد شوروی جنبه
مثبت داشته باشد نقل قول میشود .انتقاد رسانههای گروهی شوروی علیه مشاوران وی است .هرچند
اتحاد شوروی دالیل کافی برای انتقاد از خمینی در دست دارد ٬این خویشتنداری شوروی دارای ماهیت
تاـکتیکی است و مسئله اصولی نیست .طرف شوروی هیچ وجه مشترکی از لحاظ ایدئولوژی با خمینی و
انقالب اسالمی او ندارد .از دیدگاه شوروی هنگامی که خمینی به برکنار کردن نفوذ غرب در ایران کمک
ـکرد ٬نقش ”پیشرو“ خود را جهت اتحاد شوروی ایفا کرد و زمانی که انقالب اسالمی خطری علیه منافع
شوروی پدید آورد ٬شوروی نیز رسمًا خمینی را نادیده خواهد گرفت .این وضع را میتوان از انتقادات
پایان متن
مکرر شوروی علیه شایعه مداخله ایران در امور افغانستان مشاهده نمود.
)سند شماره (60

سری
از :فرمانده کل نیروهای آمریکا در اروپا
بهAIG :
تاریخ 15 :ژوئیه  79ـ  14تیر 58
موضوع :تلگرام خالصه اطالعاتی فرمانده کل نیروهای آمریکا در اروپا
1ـ اتحاد جماهیر شوروی 2ـ فرانسه 3ـ سایر تحوالت مهم 4ـ وضع I&W
1ـ )شوروی ٬تمام پاراـگرافها سری( .در ظرف ماه گذشته شوروی بار دیگر آرایش هواپیماهای حمل
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و نقل نظامی را در خارجه افزایش داده و هشت فروند هواپیمای حمل و نقل 12ـ  VTAرا در افغانستان
مستقر کرده است و بدین ترتیب جمع کل هواپیماهای شوروی که در افغانستان مستقر شدهاند به  35فروند
رسیده است.
در حالی که این رقم فقط جزئی از موجودی  560فروند هواپیمای حمل و نقل و بخش کوچکتری از
بیش از  700فروند هواپیماهای حمل و نقل متوسط و سنگین است که به  VTAاختصاص داده شده ٬در
عین حال این بزرگترین رقم هواپیماهای حمل و نقل شوروی است که در خارج از کشورمستقر شده است.
همچنین به نظر میرسد که اعتماد مسکو به عملیات  VTAدر خارج رو به افزایش است و اینکه شوروی
همچنان این نیرو را به عنوان یک ابزار کامًال مشهود و نسبتًا کم خطر برای پشتیبانی از کشورهای خریدار
به کار خواهد برد و نفوذ شوروی را در جهان سوم پیش خواهد برد و جای پایی برای حضور نظامی
شوروی فراهم خواهد کرد و فرصت را برای تعهد عمیقتر فراهم خواهد نمود )منبع آژانس اطالعاتی
دفاعی(.
2ـ )تمام پاراـگرافها سری( فرانسه :هرچند ارتش فرانسه در سال  1976تجدید سازمان شد و  20هزار
سرباز فرانسوی برای مداخله در کشورهای خارج تعیین شده و نقش اولیه آنها تقویت ارتش اول در
صورت بروزیک کشمکش در ناتو )سازمان پیمان آتالنتیک شمالی(است٬ارتش همچنین امکانات بالقوه
واـکنش سریع را برای مداخله در جهان سوم حفظ کرده است .از آنجایی که قسمت اعـظم نـیروهای
مداخلهـگر هوا برد و یا آبی خشکی هستند ٬بنابراین مجهز به اسلحه سبک و باتحرک زیاد بوده واین نیروها
برای ایفای نقش تقویتی خود بسیار مناسب هستند .معذالک این نیروها در صورت بروز یک درگیری به
مقیاس وسیع کمتر قدرت ماندن خواهند داشت ٬زیرا این نیروها فاقد تجهیزات و لجستیک برای انجام
عملیات مستقل در خارج در مقابل یک حریف عمده هستند ٬دو لشگر فرانسوی یعنی لشگر یازدهم
هوابرد و لشگر نهم پیاده نظام دریایی به اضافه گروهی از لژیونرهای خارجی تشکیل دهنده نیرویی هستند
ـکه برای مداخله در خارج اختصاص یافتهاند .لشکر یازدهم هوابرد مستقیمًا تحت کنترل مقام فرماندهی
ملی است و یک گروهان برای آرایش در خارج به حالت آماده باش درآمدهاند .هرچند لژیونهای خارجی
ـکمتر از  %20نیروی مداخلهـگر فرانسه را تشکیل میدهند ٬این نیروها از جمله حرفهایترین نظامیان
فرانسوی به شمار میروند .یکی از هنگهای لژیون خارجی ظرف چند ساعت پس ازتصمیم برای کمک به
زئیر در سال  1978با چتر در سرزمین کلوزی فرود آمد .بیش از چهار هزار نفر از این سربازان به صورت
دورهای در مستعمرات سابق فرانسه و سرزمینهای متعلق به فرانسه در خارج از کشور در پادگانها مستقر
شدهاند .این تجربه باعث میشود که نیروی لژیون خارجی فرانسه در مناطقی که سربازان ممکن است بعدًا
برای مداخله به آنجا فرستاده شوند ٬با محلها آشنا شده و در آن آموزش ببینند .آموزش آنها به اندازهای
جامع است که این نیروها میتوانند مثًال بین تاـکتیکهایی که قرار است در مقابل نیروی عرب در مغرب یا
ژاندارمهای سابق کاتانگایی در زئیر به کار برند وجه تمایزی قائل شوند .ضعف اساسی این نیرو این است
ـکه فرانسه نمیتواند این نیروها را در مسافتهایی بیش از دو هزار مایل مستقر سازد و این به علت کمبود
وسائط نقلیه جنگی برای مسافتهای دور است.
به همین ترتیب  48فروند جنگنده بمب افکن جاـگوار که برای پشتیبانی از نیروهای مداخـلهـگـر
اختصاص یافتهاند باید از فرودگاههای نظامی کشورهای دوست وارد عمل شوند و این به علت نقائص

اسناد النه جاسوسی آمریکا

 658

ناوگان نفتکش فرانسه است ٬زیرا تعداد زیادی از هواپیماهای فرانسه نمیتوانند همزمان در خارج مستقر
شوند .فرانسویها در پی یافتن راه حلهایی در مقابل این نقائص هستند که از جمله آنها خرید احتمالی
هواپیماهای بزرگ حمل و نقل  C - 130و  C - 141است .علیرغم این کمبودها و نقصها انتخاب خیالی
تاـکتیکها و آموزش واقع گرایانه به اضافه تجربیات جنگی اخیر در آفریقا به حفظ کارایی فرانسه در
مداخله در کشورهای خارج کمک میکنند ٬به عالوه ژیسکاردستن رئیس جمهور فرانسه شخصًا درباره
نیروهای مداخلهـگر در خارج عالقه خاصی نشان میدهد و این نیروها را یک سرمایه بزرگ تلقی میکند
ـکه باید در پشتیبانی از سیاست خارجی فرانسه به کار رود.
3ـ )سری ٬غیر قابل رؤیت برای بیگانگان( سایر تحوالت مهم:
الف) :طبقهبندی نشده( الجزایر :مطبوعات فرانسه آزاد شدن احمد بن بال رئیس جمهوری سـابق
الجزایر را از زندان )در محل سکونت خود( اعالم کردند.
احمد بن بال از تاریخ ژوئن  1965که حکومتش به وسیله بومدین رئیس جمهور فقید الجزایر ساقط
شد در یک خانه زندانی شده بود.
ب) :طبقهبندی نشده( غنا :دانشجویان به پشتیبانی از ادامه اعدامها در شهر کوماسی در روز دوشنبه
دستبه تظاهرات زدند و یک اتمام حجت مشتمل بر هشت ماده در محکوم کردن مداخله بیگانگان در
امور غنا تسلیم نماینده  FARCکردند )مطبوعات(.
ج):طبقهبندی نشده( سودان :نمیری کشف یک توطئه ضد دولتی برای احیاء کشمکش شمال وجنوب
را اعالم کرد )مطبوعات(.
د) :طبقهبندی نشده( زیمبابوه :شورشیان سیاهپوست خانه اسقف اعـظم ارتـدکس یـونانی شـهر
سالیسبوری را روز سه شنبه با سالحهای کوچک و یک آرپیچی هفت مورد حمله قراردادند .سپهبد والز
فرمانده نیروهای مسلح کشور در فاصله  500متری از محل حمله که از قرار معلوم علیه او بوده است
زندگی میکند )مطبوعات(.
ه ) :سری ـ غیرقابل رویت برای بیگانگان( افغانستان :علیرغم بسط عملیات شوروی در بیرون از
شهرها چنین به نظر نمیرسد که مخالفان تهدید قریبالوقوعی را برای رژیم به وجود آورند .همچنین از
قرارمعلوم برژنف گفته است که شوری اجازه نخواهدداد که کابل سقوط کند و اـگر پاـکستان به مداخله خود
ادامه دهد ٬شوروی مداخله نظامی خواهد کرد )سفارت آمریکا در کابل و آژانس اطالعاتی دفاع(.
و) :محرمانه ٬غیر قابل رویت برای بیگانگان( اردن :قراردادی برای خرید  36فروند میراژ افـ 1به
ارزش  750میلوین دالر منعقد شده است که تحویل بخش اول آن ظرف هفده ماه خواهد بود
4ـ )طبقهبندی نشده( وضع توصیهها و اخطار ) :(I&Wدرباره بخش وضع  I&Wبرای امروز تغییراتی
حاصل نشده است 5 ٬ژوئیه .1979
سند شماره )(61

قابل توجه سفارتخانههای مسکو و تهران
تاریخ 30 :ژوئیه  79ـ  8تیر 58
به :نمایندگیهای وزارت امور خارجه آمریکا
از :هیئت نمایندگی آمریکا در ناتو
به پیوست رساله تهیه شده از انگلیس درباره اثرات بنیادگرایی اسالمی در اتحاد جماهیر شوروی که از
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سوی هیئت نمایندگی انگلیس به اعضای کمیته سیاسی داده شده است ارسال میگردد.
خیلی محرمانه
هیئت نمایندگی انگلیس در سازمان پیمان آتالنتیک شمالی )ناتو(
بنیادگرایی اسالمی و اتحاد شوروی
1ـ در جریان دیدار لرد کارینگتون وزیر امور خارجه انگلیس از دهلی نو در تاریخ دوم و سوم ژوئیه
آقای واج پایی وزیر امور خارجه هند به او گفت که هنگامی که او در ماه گذشته در مسکو بوده است او و
آقای دسای )نخست وزیر پیشین هند ـ م( متوجه نشانههایی شدند که روسها درباره بنیادگرایی اسالمی
نگران هستند .آنها ناراحت بودند از اینکه این ویروس )مقصود بنیادگرایی اسالمی است ـ م( ممکن است
در میان جمعیت مسلمان شوروی پخش شود )واجپایی معتقد بود که این استدالل صحیح است(.
2ـ نظر انگلیس این است که احتمال سرایت تجدید حیات اسالمی در ایران در بین جمعیت مسلمان
شوروی و در جاهای دیگر به طور عمده به دلیل شرایط اجتماعی متفاوت در اتحاد جماهیر شوروی و با
توجه به اینکه شیعیان بخش کوچکی از مسلمانان شوروی را تشکیل میدهند بسیار کم است .معذالک
روسها هر چند وانمود میکنند که از خمینی پشتیبانی مینمایند ٬به روشنی درباره تحوالت ایران ناراحتی
نشان میدهند و سخن پراـکنیهای رادیو ایران به عربی در انتقاد از وضع اسالم در اتحاد شوروی را چندان
هم از روی مهربانی تلقی نمیکنند .رئیس بنگاه سخنپراـکنی ایران در ماه مه گذشته گله کرده بود از اینکه
اتحاد شوروی در طول موجهای رادیویی ایران با استفاده از دستگاههای فرستنده قوی پارازیت پخش
میکند .او به ویژه مدعی شد که در جریان یکی ازسخنرانیهای خمینی در تلویزیون در آذربایجان )مقصود
جمهوری آذربایجان شوروی است( پارازیت پخش شده است .اـگر این داستان حقیقت داشته باشد این
عمل بدان معنی است که برای جلوگیری ازاینکه مسلمانان ساـکن آذربایجان شوروی )ـکه شیعه هستند( به
سخنان آیتاهلل توجه کنند تالش میشود.
3ـ اظهارات شورویها درباره اثرات احتمالی تجدید حیات اسالمی در ساـکنان مسلمان اتحاد شوروی
هرچند کم است ٬معذالک آغاز به آشکار شدن کرده است .بر طبق گزارشی که در تاریخ یازده ژوئن در
روزنامه سوئدی ) (Dagens Nyheterمنتشر شده اللخشوکور )اهلل شکور( پاشایف امام بزرگترین مسجد
باـکو و نایب رئیس امور روحانی قفقاز برای روزنامهنگاران در باـکو در حضور نمایندگان دایره مطبوعات
وزارت امور خارجه شوروی یک کنفرانس مطبوعاتی تشکیل داد .اهلل شکور از جمله مطالب دیگر چین
ـگفت:
الف( مداخله در امورمنطقهای و سیاست جمهوری به کار مسلمانان مربوط نیست و ارگانهای دیگر و
اشخاص برگزیده دیگری وجود دارند که به امور سیاسی میپردازند.
ب( مسلمانان باـکو شادی خود را از آنچه در ایران اتفاق افتاده است پنهان نمیدارند .آنها هنگامی که
خمینی به ایران بازگشت یک تلگرام تبریکی فرستاده و به خمینی خیرمقدم گفتند و هنگامی که رژیم
سلطنتی در ایران سرنگون شد تلگرام دیگری فرستادند.
ج( من دلیلی نمیبینیم که حوادث ایران بدان معنی باشد که اسالم راههای جدیدی را برای نفوذ در
اتحاد شوروی باز کند .ما نیازی به جمعیتهای سری نداریم .ما با صوابدید مقامات ٬کامًال آشکارا فعالیت
میکنیم.

اسناد النه جاسوسی آمریکا

 660

4ـ گزارش دیگری که اخیرًا در برنامه سوئدی رادیو مسکو پخش شد حاـکی از این است که یک
روزنامهنگار از رهبر مسلمانان کازاخستان )جمهوری قزاقستان یا کازاخستان در آسیای میانه واقع شده
است ـ م( پرسیده بود که آیا اسالم در اتحاد جماهیر شوروی به علت حوادث در ایران و افغانستان یک
دوران تجدید حیات را طی میکند یا خیر .این رهبر مسلمانان کازاخستان گفته بود که تعداد مؤمنین به
)اسالم( چندان افزایش جدی نداشته است ٬هرچند موفقیت مسلمانان در کشورهای مجاور یقینًا مورد
خوشایند مسلمانان )ـکازاخستان( است.
5ـ این اظهارات نشان میدهد که مقامات شوروی میخواهند درباره امکان اثرگذاری جدی حوادث
ایران و افغانستان در میان مسلمانان شوروی خود را آسوده خاطر جلوهـگر سازند .برنامههای اخـیر
رادیویی که مرتب تکرار میشود و آزادیهایی که ادعا میشود مسلمانان شوروی از آن برخوردارند و
احترام به میراث فرهنگی اسالم را از جانب مقامات شوروی )از قبیل احیای مساجد و برگزاری جشن به
مناسبت قرن جدید اسالمی( مورد تأـکید قرار میدهد ٬این پیام تاریخی را القا میکند :تقاضاهای معنوی و
فرهنگی مسلمانان شوروی از هم اـکنون برآورده میشود و بنابراین هیچگونه ترسی از نفوذهای خارجی
لزومی ندارد.معذالک درمقالهای که اخیرًا در نشریه ”ـکمونیست“ )شماره  5سال (1979از سوی دبیر اول
ـکمیته محلی داغستان نوشته شده نشانههایی وجوددارد که مقامات حزبی شوروی همچنان درقبال اثرات
احتمالی خارجی در مسلمانان شوروی حساسیت نشان میدهند .اوماخانوف از این گله مـیکند کـه
”تبلیغات امپریالیستی“ اخیرًا به نحو فعاالنهتری درباره احساسات و پـیشداوریـهای نـاسیونالیستی
حدسیاتی میزنند ٬تا ملل سوسیالیست را به جان یکدیگر بیندازد” .مراـکز ایـدئولوژیک کشـورهای
امپریالیستی و سازمانهای ناسیونالیستی در تـبعید کـه در خـدمت بـورژوازی قـرار دارنـد از عـقاید
پاناسالمیسم و پانترکیسم به منظور تشدید فعالیتهای براندازی علیه خلقهای قفقاز شـمالی اسـتفاده
میکنند .آنها درباره مذهب و کاربرد آن بر علیه منافع شوروی تردیدی ندارند .مثًال رادیوی بورژوازی در
برنامههای خود درباره احساسات مذهبی مسلمانان معتقد و مؤمن تأـکید میکند“.
این چنین اظهار نگرانیها تازگی ندارد )هرچند اشارههایی به پاناسالمیسم و پانترکیسم کمتر به چشم
میخورد( و به احتمال انگیزه آنها حوادث ایران و افغانستان نبوده است.
6ـتمامی این مطالب بر آـگاهی ما چیزی نمیافزاید و ما همچنان در حال حاضر تمایلی نداریم به اینکه
قضاوتهای قبلی خود را مورد تجدید نظر قرار دهیم .معذالک اوضاع ممکن است تغییر یابد هر چـند
مدارکی درباره نفوذ بنیادگرایی اسالمی در مسلمانان شوروی به دشواری ممکن است به دست آید .تعبیر
آن بسیار دشوار است .ما از نظریات سایر متفقین خود استقبال خواهیم کرد.
سند شماره )(62

خیلی محرمانه
تاریخ 1 :اوت  79ـ  10مرداد 58
به :وزیر امور خارجه در واشنگتن دی .سی با اولویت
از :سفارت آمریکا در مسکو
موضوع) :خیلی محرمانه( نامه خمینی به برژنف
1ـ )تمام متن خیلی محرمانه است(
2ـ گزارش پیام شخصی خمینی به برژنف که در مباحثه مشاورین سیاسی درباره ایران مطرح شده بود
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)تلگرام عطف( ٬در میان گروههای دیپلماتیک شوروی نیز در جریان است ٬ولی هیچ کس ٬حتی رؤسای
اجالس نمایندگی چهار جانبه نیز از محتوای آن اطالعی ندارند .بنابه گزارشات رسیده این پیام توسط
سفیر ایران به و .و .کوزنتسف معاون ریاست عالی شوروی در جلسهای که سه ساعت به طول انجامیده
تقدیم شده است.
3ـ یکی از دیپلماتهای پاـکستانی که مستقیمًا در این باره از سفارت ایران سؤال کرده بود اخیرًا در 31
ژوئیه تأیید نمود که پیامی از طرف خمینی به کوزنتسف داده شده است ٬ولی وی گفت که سفارت از سخن
ـگاریسون
ـگفتن پیرامون محتوای آن پیام خودداری میورزد.
سند شماره )(63
خیلی محرمانه
از :هیئت نمایندگی آمریکا در ناتو )پیمان آتالنتیک شمالی(
تاریخ 6 :اوت  79ـ  16مرداد 58
به :وزیر امور خارجه در واشنگتن دی ـ سی با اولویت
موضوع) :خیلی محرمانه( مکاتبه بین خمینی و برژنف
1ـ )تمام متن خیلی محرمانه(
2ـ نمایندگان هم پیمان در مشاوره سیاسی اول اوت درباره محتوای نامه خمینی به برژنف صرفًا اظهار
بیاطالعی کردهاند )تلگرام عطف( .ولی نماینده ایتالیایی گزارش داد که مکالمهای بین سفارت ایتالیا و
مقامات سفارت شوروی در تهران صورت پذیرفته است .به گفته مقامات روسی ٬برژنف نیز برای خمینی
نامهای فرستاده است .مقامات روسی درباره نامه خمینی یا محتوای نامه برژنف حرفی به میان نیاوردند٬
ولی به ایتالیاییها گفتند که شوروی در رابطه با چند عمل رژیم خمینی که به روابط دو جانبه ”لطماتی“ وارد
میکندچندان خوشحال نیست .یکی ازفعالیتهایی که سبب نارضایتی روسها شده عبارت است ازتبلیغات
ـگیلتمن
”حکومت اسالمی“ که از شوروی انتقاد مینمایند.
سند شماره )(64

خیلی محرمانه
تاریخ 7 :اوت  79ـ  16مرداد 58
به :نمایندگی آمریکا در سازمان ناتو آمریکا
از :سفارت آمریکا در تهران
موضوع :بحثهای مشاوران سیاسی و روابط ایران و شوروی
1ـ )تمام متن خیلی محرمانه است(.
2ـ پیامی که نماینده بلژیک به آن اشاره میکرد احتماًال همان پیامی است که وسیله سفیر ایران در
مسکو محمد مکری در بازگشت اخیرش به مسکو رسانده شده است :متن پیام به شرح زیر است” :بسمه
تعالی 23 :ژوئن  ٬1979حضرت لئونید برژنف ریاست جمهور شوروی .از پیام محبتآمیز و عالقهای که
نسبت به جمهوری اسالمی ایران ابراز داشتهاید کمال امتنان را دارد .از خداوند متعال موفقیت و حسننیت
مردم روسیه را خواستار بوده و امیدوارم که جمهوری اسالمی ما که براساس وحدت کلمه و انـقالب
اسالمی عزیزمان و ملغی ساختن رژیم شیطانی پایه گرفته نقش مهمی را در اتحاد و اتفاق ملل دنیا ایفا
ـکرده ٬صلح و کامیابی به همراه آورد ٬همانطور که آرزوی ملت ما و اسالم است.
روح اهلل موسوی خمینی“
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3ـ نامه دولت آلمان فدرال که در اجالس  26ژوئیه ارائه شد از نظر ما بسیار جالب بود .از نظر ما هم
روسیه در ایران مواجه با یک اشکال شده است .از نظر ما دالیل احتمالی بسیاری سبب شده بود تا آنها
روابط خود با شاه را قطع کرده ٬به اتحادی نامیمون با خمینی و نهضت اسالمیش دست بزنند .این دالیل
عبارتند از:
ـ وجود نداشتن راه حل دیگر .در زمستان گذشته ظاهرًا تمام برگهای برنده در دست خمینی بود .حزب
توده )ـکمونیست( طرفدار مسکو در ایران تضعیف شده بود و اعتبار خود را نیز از دست داده بود” .ـگروه“
پیشرفته سیاسی دیگری نیز وجود نداشت که آن قدر قدرت داشته باشد .که با خمینی مبارزه کرده و یا
آماده کار با روسها علیه او باشد.
ـ امید به دست آوردن سود به ضرر ما .ما به خاطر حمایت و ارتباط طوالنی با شاه دشمن شماره یک
خارجی نیروهای ضد شاه به شمارمیرفتیم .روسها نیز از این نظر مصون نبودند ٬ولی میزان این مصونیت
در مقایسه با ما خیلی کم بود .کاهش نفوذ قابل مالحظه ما از نظر شورویها بسیار خوشایند است ٬حتی اـگر
ـکسب نفوذ در ایران توسط خود آنها نیز با اشکال مواجه شود.
ـ ترس از عدم ثبات در بخش جنوبی شوروی .از نظر ما اوضاع طوری است که با وجود آماده بودن
شوروی در بهرهبرداری از آشفتگیها ٬مسکو در نظر ندارد به خاطر آشوب از آشفتگی بهرهبرداری نماید .با
رفتن شاه ٬نهضت اسالمی خمینی امکان ایجاد یک حکومت مرکزی قوی را دارد.
ـ تمایل به حفظ منافع اقتصادی خود در ایران .در سالهای اخیر شوروی باایران روابط تجاری بسیاری
برقرار ساخته بود که البته قابل مقایسه با این روابط از طرف بعضی از ملل غربی اصًال نیست .گازی که از
طریق  IGAT-Iمنتقل میشد و سهم عمده ساختمان  IGAT-IIکه فقط برای روسها نگاهداشته شده بود و
منافعی که از طریق این تجارت سه جانبه عاید میشد دارای اهمیت بسیار برای مسکو بود.
4ـ هنوز هم راه حل قطعی برای خمینی وجود ندارد ٬که به نظر ما تنها دلیل مبنی برآن است که شوروی
تاـکنون خمینی و نهضت او را مردود نشمرده است .البته دالیل بسیاری وجوددارد که براساس آنهامیتوان
احتمال داد که آنها هرگاه بخواهند میتوانند علیه او عمل نمایند .مثًال در حالی که مقامات جدید ایران با
شوروی و آمریکا علیرغم نحوه مرسوم در زمان شاه به طور یکسان برخورد کردهاند ٬این کارها نمیتواند
تسلی خاطر شوروی را فراهم کند ٬چون در اـکثر مواقع این هر دو در اجتماعات اسالمی مورد انتقاد قرار
میگیرند .عالوه بر اینها ٬واقعیت شرایط ایران حداقل بر دولت موقت ایران تأثیر میگذارد و دولت موقت
میفهمد که موضعگیری او در ایران به نفع روسیه نیز نمیباشد .در این رابطه میتوان از آشوب در ـکردستان
نام برد که نیاز به یک نیروی نظامی در برخورد با آن را مبرم ساخته است ٬که این نیز به نوبه خود تجدید
روابط نظامی با آمریکا را الزم ساخته است .عالوه بر این با وجود گذشت  6ماه از انقالب اوضاع سیاسی
همچنان آشفته است .دولت موقت ایران برتری خود را در اداره امور دولتی و سازمان غیر رسمی دولت٬
ـکمیتههای انقالب و شعبات آن که اغلب قدرت سیاسی اعمال میکنند را نتوانسته نشان دهد و ظاهرًا
نمیتواند از نظر فنی به اداره امور ایران در سطح ملی بپردازد .روسها حتمًا این عدم ثبات درونی ایران را در
نظر گرفتهاند بخصوص که همین بیثباتی میتواندتهدیدی بر منافع روسیه در مکانهایی از قبیل افغانستان
باشد.
6ـ باالخره ٬ظاهرًا روسها بیشتر از هرکس دیگر در معامالت باایران بعد ازانقالب سود بردهاند .انتقال
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ـگاز از طریق  IGAT-Iهنوز به سطح قبل ازانقالب نرسیده است .عالوه بر این٬ایرانیها از روسیه خواستهاند
ـکه قیمت پرداختی برای گاز را باالتر ببرد و ساختمان  IGAT-IIنیز ممکن است اصًال آغاز
نگردد.
7ـ ما نیز با گزارش دولت آلمان فدرال موافق هستیم که ”خمینی رسمًا وسیله روسها زمانی که انقالب
اسالمی به تهدید منافع شوروی بپردازد مردود شمرده خواهد گردید“ .لیکن ٬ایجاد یک چنین خطی به
آسانی قابل تشخیص نیست .ما احساس میکنیم که روسها به تجدید نظر در سیاست خود در قبال خمینی
پرداختهاند ٬ولی هنوز نتوانستهاند بفهمند که زمان تغییر سیاست فرا رسیده است .نتیجه این است که تا
زمانی که اوضاع به همین آشفتگی چند ماه اخیر باقی بماند از طرف روسها همین سردرگمی در قبال ایران
لینگن
و انقالب اسالمی نشان داده میشود.
سند شماره )(65

خیلی محرمانه
تاریخ 10 :اوت  79ـ  19مرداد 58
به :وزیر امور خارجه در واشنگتن دی .سی.
از :سفارت آمریکا در مسکو
موضوع :عقیده مأمور سیاسی شوروی در رابطه با ایران و افغانستان
1ـ )تمام متن خیلی محرمانه است(
2ـ خالصه :در هشتم اوت یکی از مقامات کمیته دولتی روابط اقتصادی بینالمـللی شـوروی در
جلسهای با حضور مقامات سفارت اظهار داشت که همکاریهای اقتصادی ایران و شوروی از زمان تغییر
رژیم حکومتی در تهران کاهش یافته است .در رابطه با انتقال گاز ایران به شوروی وی گفت که اـکنون
شوروی دیگر فکر نمیکند که انتقال گاز مربوطه از طریق خط لوله  IGAT-Iبه میزان قبلی برسد .وی اظهار
داشت که هنوز نتوانستهاند نظر نهایی ایرانیها را در رابطه با خط لوله  IGAT-IIبدانند .پیرامون روابط
اقتصادی شوروی با افغانستان با خوشبینی صحبت کرده گفت که درباره حاد بودن اوضاع داخلی این
ـکشور اغراق زیادی شده است و کار پیرامون پروژههای همیاری مهم به هیچوجه متوقف نشده است .پایان
خالصه
3ـ مقامات سفارت در هشتم اوت با نامیک یاـکوبف رئیس دپارتمان کمکهای اقتصادی دپارتمان
ـکشورهای غربی و خاورمیانه که برنامههای کمک اقتصادی و نظامی خارجی شوروی را اداره میکند
تماس گرفتند .دراین جلسه پل یاـکون مقام دفتر مربوط به آمریکا و آفونین ازقسمت اروپای غربی حضور
داشتند .آنچه در ذیل میآید نکات مهمی از این بحث است که اصوًال بر روابط اقتصادی بین شوروی و
ایران و افغانستان استوار است.
4ـ یاـکوبف اظهار داشت که درست است که ”وقایع اخیر ایران“ سبب کاهش روابط اقتصادی شوروی
با این کشور شده است ٬ولی باعث نشده است که شوروی تکالیف خود را در قبال ایران انجام ندهد .چون
رژیم جدید تهران هنوز در حال شناخت اولویت در زمینه پیشرفت است که البته این تصمیماتی درونی
هستند و شوروی به آنها احترام میگذارد .در حال حاضر ایران به این کمیته پیشنهاد پروژه همکاری را
نداده است )یاـکوبف خاطر نشان ساخت که بازدید یک عده از نمایندگان متخصص در امور فلزات در ماه
ژوئیه فقط در رابطه با جنبههای فنی کارخانههای ذوبآهن اصفهان صورت گرفته است( ٬در تهران با
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شاچکف ریاست این هیئت نمایندگی تنها در مورد تکمیل پروژهها بحث شده بود .ولی نکات موجود
حاـکی از آن است که ایرانیها مایل به همکاری در زمینه انرژی الکتریکی و حمل و نقل میباشند) ....مدرن
سازی و تولید ماشین سواری( .یاـکوبف در ادامه خاطر نشان ساخت که برخالف کمکهایی که از طرف
غرب میشود کمکهایی که از طرف شوروی میشود و بیشتر بر ایجاد اهداف صنعتی مورد نیاز متمرکز
است و برای ایرانیها حتمًا خالی از منافع نخواهد بود.
5ـ زمانی که در مورد آینده حمل گاز ایران به آمریکا از وی سؤال شد )0ـ )9؟٬7ـ  8ـ  5ـ  5ـ  8 ٬8ـ
 5891 ٬443/5ـ (1)(94/ایران تولید نفت خام خود را بین  3/5تا  4میلیون بشکه در روز کاهش میدهد٬
ـکه حمل ) 5ـ 87ـ  497ـ  5ـ  53ـ  8ـ  0ـ  (91را به ناچار پایین خواهد آورد .این موضوع مستقیمًا در
رابطه با تصمیمگیریهای داخلی ایران است که خالی از تبعیض نیز نخواهد بود .وی درباره مذاـکـرات
پیرامون قیمتها اظهار نظر ننمود .در رابطه با  IGATوی گفت که دولت ایران هنوز پیرامون احداث خط لوله
 IGAT-IIتصمیم نهایی را نگرفته است .وی تأثیر عدم احداث خط لوله  IGAT-IIرا بر شوروی کم اهمیت
تلقی کرد گفت که قرار داد حمل گاز سه جانبه باعث شده است که قسمت اعظم گاز ایران به کشورهای
اروپای غربی صادر شود ٬در حالی که فقط ”عایدات بسیار جزئی“ نصیب شوروی میگردد .ولی اعتراف
نمود که نتیجه لغو قرارداداحداث این خط لوله این خواهد بود که شوروی نتواند به تعهدات صادراتی خود
به غرب و نیز به تعهدات درونی خود در رابطه با گاز عمل نماید.
6ـ یاـکوبف درباره افغانستان موضع شدیدتری اتخاذ کرده گفت بر خالف بیانات ناظران غربی رژیم
افغانستان از ثبات بیشتری برخوردار است ٬ولی آنچه مسلم است اوضاع داخلی حاضر به هیچوجه بر
رخدادهای همکاری اقتصادی بین شوروی و افغانستان تأثیر نمیگذارد .ایجاد یک مجتمع بر رودخانه
) KDCHKAـکه بنا به گزارشات اخیر مطبوعاتی دربرگیرنده ساختمان یک سد ٬یک مخزن نفتی ٬یک
ـکارخانه سیمان سازی ٬یک پارک موتوری و دیگر پروژهها میباشد( و بهره برداری از یک مخزن نفتی که
اخیرًا در شمال افغانستان کشف شده )ـکه یاـکوبف آن را نه چندان بد“ توصیف کرده است( و تأسیس
نیروگاهها قسمت اعظم تالش را به خود معطوف ساخته است .اعتبارات ”مورد لزوم“ برای این پروژهها
حتمًا تأمین خواهد گردید.
درباره چند قرارداد اقتصادی دوجانبهای که در  MRRمنعقد شده بود از وی سؤال شد .یاـکوبف در
جواب گفت درباره ارزش و ترکیب مناسبات تجاری دوجانبه هنوز اطالعی در دست نیست ٬ولی در رابطه
با برنامه پنج ساله جدید افغانستان این مناسبات هماهنگی خواهندیافت .کاالهایی که برای تحویل در این
قراردادها آمده عبارتند از قند ٬غله ٬محصوالت نفتی ٬و دیگر مواد خام صنعتی .در رابطه با غله وی گفت
ـکه روسها موافقت کردهاند حدود یکصد هزار تن غله به افغانستان ارسال دارند ٬ولی درباره رقم دقیق این
محموله اطالعی در دست ندارد چون تصمیم نهایی به وسیله وزارت بازرگانی خارجی اتخاذمیگردد .وی
اضافه کرد نیاز افغانستان به گندم چندان مشخص نیست چون ”امسال آنها محصول خوبی را“ برداشت
میکنند.
7ـ یاـکوبف گفت که واقعیت دارد که شوروی پرداخت وامهای اقتصادی خود به این کشور را ده سال به
تعویق انداخته است ٬ولی وی گفت که این کار برای افغانستان منافع بسیار ناچیزی به همراه خواهد داشت٬
 -1اعداد و ارقام موجود در متن سند مربوط به ارقامی است که به خاطر اشکال در دستگاه تلکس تبدیل به حروف نشدهاند.

شوروی ”شرق تجاوزگر“  665

چون افغانها در گذشته ادعا میکردند که شوروی از آنها هیچگاه برای پرداخت دیون خودارزدریافت کرده
است .بنابراین تعویق و یا تمدید مدت بدهی به این معنی است که شوروی صادرات افغانستان به این کشور
را نیز کاهش خواهد داد.
)اظهار نظر :در صورتی که این موضوع صحت داشته باشد افغانها باید بازاری برای فروش صادراتی
ـگاریسون
ـکه قبًال قرار بود به شوروی بفرستند پیدا کنند(.
سند شماره )(66

سری
تاریخ 27 :اوت  79ـ  5شهریور 58
به :سفارت آمریکا در کابل رونوشت به تهران
از :وزارت امور خارجه ـ واشنگتن
موضوع :مسائل و مشکالت قومی و ملیتی در اتحاد شوروی
1ـ تمام متن ـ سری
2ـ دولت ایاالت متحده درگیر تالش طویلالمدتی است که ازاواسط سال 1978جهت باال بردن سطح
آـگاهی و شناخت دولت ایاالت متحده از اقلیتها و اقوام و ملیتهای مختلف موجود در شوروی آغاز شد.
بیش از یکصد قوم مختلف در داخل مرزهای شوروی زندگی میکنند .با توجه به تحوالت اجتماعی و
جمعیتی که در حال حاضر در اتحاد شوروی صورت میگیرد اهمیت اقوام اقلیت احتماًال افزایش خواهد
یافت و ممکن است برای رهبران اتحاد شوروی دردسرهایی تولید کند .اخیرًا در مقاله مهمی کـه در
روزنامه پراودا به چاپ رسید اهمیت تداوم مسئله ملیت و قومیت برای رهبران شوروی ٬حقیر و ناچیز
جلوه داده شد.
3ـ به منظور باال بردن سطح آـگاهی دولت ایاالت متحده از مسائل مربوط به ملیت و قومیت )در
شوروی( ٬به سفارت )آمریکا( در مسکو و ادارات مربوطه رهنمودهای کلی داده شده است تا در این زمینه
ـگزارش دهند .این رهنمودها جهت اطالع گیرندههای فوقالذکر تکرار میگردد
4ـ یکی از موضوعاتی که در مورد آن اطالعاتی مورد نیاز است هر نوع رابطهای است که عمًال یا
احتماًال )مثًال در زمینههای سیاسی ٬اقتصادی ـ اجتماعی یا فرهنگی( بین اقلیتهای قومی و گروههای
خارج از اتحاد جماهیر شوروی وجود دارد) .بدین وسیله( از گیرندگان )این نامه( درخواست میگردد تا
مراقب ارتباطات و روابط بین ملتهای مختلف در اتحاد شوروی و گروههای ساـکن در کشورهای میزبان
ـکریستوفر
بوده و در این زمینه گزارشهای الزم را ارسال دارند.
سند شماره )(67

محرمانه
عکسالعمل تبلیغاتی مسکو در رابطه با ”نیروهای واـکنش سریع“ 27 :اوت  79ـ  5شهریور 58
از زمانی که قرارداد سینای یک موجب ورود یک گروه ناظر آمریکایی به خاورمیانه جهت اجرای
قرارداد گردید ٬روسها نسبت به افزایش حضور نظامی آمریکا در منطقه حساسیت بسیار نشان دادهاند.
یکی از علل تشدید حساسیت آنها نیز بحث و گفتگوهای مطبوعاتی مداوم بوده است که هدف از این
حضور نظامی را تصرف حوزههای نفتی عربی بیان میکنند.
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ولی روسها باالخره دریافتهاند که مداخله خود آنها درمنطقه )یعنی یمن جنوبی( ممکن است این تمایل
را در آمریکاپدید آورده باشد که بخواهد باقدرت تمام به نقاطی واردشود که آمریکا در آنجا منافعی دارد.
آنها باید همیشه این احتمال را در مد نظر داشته باشند که ارسال ناو کانستلیشن به دریای سرخ در بحران
یمن اولین گام این گونهای میباشد.
حساسیت شوروی درباره ”نیروهای واـکنش سریع“پیشنهادی پنتاـگون نشانگر این ترسها و سوءظن
میباشد و باالخره نشانگر این سوءظن است که شاید آمریکا تصمیم گرفته است در رقابت برای گسترش
نفوذ در خاورمیانه میزان تضاد راتشدید نماید و شوروی را باوادار کردن به پیروی از یک سیاست فعال در
آنجا به مخاطره بیفکند.
تبلیغاتی که علیه نیروهای واـکنش سریع به راه افتاده و استداللهایی که در محکومیت آنها به کار
میرود ٬نشانگر این واقعیت است که این موضوع در محاسبات شوروی از حساسیت و اهمیت بسیاری
برخوردار است .البته موضوع اصلی تبلیغات سنتی شوروی لکهدار نمودن تصویر ”امپریالیسم“ آمریکا
بوده است .لیکن شوروی نگران از این است که مبادا نیروهای واـکنش سریع اقدامی جدید از طرف آمریکا
در قدرت نمایی علیه منافع جهانی شوروی باشد .با در نظر گرفتن گسترش استعداد نظامی و سیاسی
شوری )و کوبا( ٬این قدرت نمایی امکان برخورد مستقیم ابرقدرتها را تشدید خواهد نمود.
خط تبلیغاتی
طبق خط جاری تبلیغاتی شوروی ٬آمریکا ”مدتی“ پس از شکست در ویتنام رسمًا اعالم کرد که
”ویتنام دیگری“ ایجاد نخواهد کرد و از مداخله نظامی مستقیم و همه جانبه در خارج از آمریکاخودداری
خواهد کرد ٬ولی در حال حاضر عقیده مداخله نظامی بار دیگر توجه را به خودمعطوف کرده است .آمریکا
سیاست خارجی ”دوران بعد از ویتنام“ را در مورد تجدید نظر قرار داده و یا بهتر است گفته شود در نظر
دارد سیاستهای قبل ازویتنام خود را به کار گیرد و با استفاده از نیروهای مسلح خود به اهداف سیاسی نائل
آید.
بنابه تعبیر شوروی ٬گذشت ”فاجعه ویتنام“ و بازگشت استراتژی مداخله نظامی ناشی از زوال نفوذ
آمریکا در خاورمیانه بوده است .سرنگونی شاه مسئله دسترسی به منابع نفتی را به طرز حادی برای
واشنگتن پیش کشید و نگرانی در مورد سرنوشت منابع انرژی خاورمیانه موجب شد که واشنگتن رسمًا
اعالم نماید که قصددارد یک نیروی واـکنش سریع 110000نفری آموزش دیده و مجهز را آماده کند تا در
صورت لزوم حوزههای نفتی را تصرف نماید.
ستاره سرخ ) 21مرداد  (1358این ”سپاه“ را متشکل از لشگر  82هوا برد ٬لشگر متحرک هوایی
 2 ٬101لشگر دریایی و عناصر پشتیبانی نیرومندی چون جت جنگنده ٬بمب افکن ٬هواپیماهای ترابری٬
ناوهای هواپیما بر و ناوشکن ٬تانکر و ناوهای نیروبر به عنوان بخشی از نیروهای مداخلهـگر آمریکا
توصیف کرده است .این نشریه میگوید ٬نیروی بزرگتر مرکب از  600000نفر است که حدود  22درصد از
ـکل بودجه دفاعی آمریکا در زمینه آن مصرف میگردد.
بنابه گفته منابع روسی ٬ایجاد این نیروی واـکنش سریع ٬تنها بخشی از استراتژی کلی آمریکا در قبال
خاورمیانه را نشان میدهد .بنابه گزارش مسکو ٬مطبوعات آمریکایی از طرح مربوط به ایجاد یک ناوگان
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پنجم جهت استقرار در شمال غربی اقیانوس هند و نزدیکی شبه جزیره عربی ٬گسترش پایگاههای دریایی
آمریکا در جزیره بحرین در خلیج فارس ٬و تأسیس یک پایگاه دریایی عظیم در دیهـگوگارسیای اقیانوس
هند سخن گفتهاند.
جاهطلبیهای خاورمیانه
از نظر شوروی ٬ضرورت گسترش قدرت همه جانبه دریایی آمریکا در خلیج فارس مستقیمًا از
وخامت اوضاع آمریکا در این منطقه ناشی میگردد .پنتاـگون ”طرح مربوط به مستقر نمودن نیروهای
مسلح آمریکا در شبه جزیره عربی ومنطقه خلیج فارس“ را در طول تضاد یمن دراوایل سال  1358مورد
بحث و تبادل نظر قرارداد )ایزوستیا  12تیرماه .(1358
لیکن با ”تقاضای آمریکا مبنی بر ایجاد پایگاههای نظامی در کشورهایی چون عربستان سعودی“٬
”واشنگتن در اـکثر موارد مجبور شده است از حضور نظامی خود در مناطق مجاور ٬استفاده کند) “.پراودا
 16مرداد .(1358
طبق نظریه مسکو ٬مأموریت نیروهای واـکنش سریع ٬گرچه در اصل صفآرایی در خاورمیانه است تا
سیل نفت از خلیج فارس قطع نگردد و نیز کشورهای خاورمیانه با ایجاد نوعی تهدید واقعی در رابطه با
مداخله نظامی متوحش ”شوند“ ٬ولی مأموریت کلی این نیرو فراتر از این منطقه را نیز در برمیگیرد )رادیو
مسکو 14 ٬مرداد .(1358
برژنسکی مشاور امنیت ملی گویا این مطلب را در سخنرانی  11مرداد ماه عنوان کرده است .در این
بیانیه وی گویی گفته است که ”تالش کرده است که آمریکا بار دیگر نقش پلیس جهانی خود را ایفا کند“ و
ظاهرًا از ”مسؤولیت استراتژیک“ واشنگتن نه تنها در قبال خاور نزدیک بلکه در قبال اروپای غربی و
خاور دور و نیمکره غربی سخن گفته است .برژنسکی تحت عنوان ”شرایط اضطراری“ نیروهای واـکنش
سریع را عامل حمایت از ”منابع آمریکا“ در تمام ”نقاط مشوش“ زمین توصیف کرده است )ستاره سرخ٬
 21مرداد .(1358
در اینجا نیز  ٬نیروهای آمریکایی باید در تمام نقاط جهان تحت حمایت دریایی واقع شوند .اعالمیه
اخیر پنتاـگون مبنی بر اینکه ناوها و هواپیماهای آمریکایی از محدوده مرسوم آبی سه میلی اسـتفاده
خواهند کرد به معنی آن است که ”ناوهای جنگی آمریکا علیرغم محدودیتهای موجود در سـواحـل
ـکشورهای مختلف پهلو خواهند گرفت و پرچم آمریکا را به اهتزاز در خواهند آورد) “...نشریه قبلی(.
طبق اظهارات رادیوی صلح و پیشرفت ) 22مرداد  ٬(1358هدف آمریکا نه تنها حراست از ”نیروهای
ضربتی آمریکا در حمله و تصرف حوزههای نفتی دیگر کشورهاست“ ٬بلکه میخواهد با این کار و با
نزدیک ساختن نیروهای دریایی آمریکا به سواحل کشورهای مستقل عالوه بر باج دادن ٬آنها را متوحش
نیز بنماید.
تاس )18مرداد  (1358خاطر نشان ساخت” :آمریکا در نظردارد با استفاده از ناوهای جنگی خود نه
تنها کشورهای ”مصمم“ جهان سوم را بترساند ٬بلکه میخواهد به این ترتیب رژیمهایی را که علنًا به
دستورات آمریکا گردن نهادهاند حمایت نماید“.
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اتخاذ دوباره سیاست مداخله نظامی
شوروی موضع ”جدید“ آمریکا را ناخوشایند یافته و آن را ریاـکارانه و بد یمن خوانده است .مفسرین
روس مدعی شدهاند که که این امر نشانگر تمایل دولت آمریکا به گسترش نفوذ در رویدادهای مناطق
سرتاسر جهان که به دلخواه آنان را مناطق حیاطی برای منافع آمریکا طبقه بندی کرده است  ...از طریق
قدرت نظامی آمریکا میباشد“) .ستاره سرخ 21 ٬مرداد  (1358سیاستهای آمریکا به گونههای زیر
توصیف میکند:
ـ ”مملو از ماجراجوییهای خطرناـک نظامی جدید“ )ستاره سرخ  10تیرماه  .(1358به طور مثال
امکان دارد که آمریکامیخواهد با استفاده از نیروهای ویژه خود به تانکرهای نفتکش درتنگه هرمز حمله
نماید و تقصیر را به گردن فلسطینیها بیندازد و سپس به عنوان بهانه تالش آمریکا را در ایجاد کنترل نظامی
در اطراف منابع نفتی شامل منطقه خلیج فارس“ توجیه نماید) ٬ایگور الکساندرف ٬رادیو مسکو25 ٬مرداد
.(1358
ـ یک توطئه انتخاباتی از طرف یک دولت ضعیف از نظر سیاسی جهت نمایش قدرت“ و نشان دادن
این واقعیت که ”از دست رفتن منافع آمریکا به هیچوجه قابل تحمل نمیباشد) “.رادیو مسکو 14 ٬مرداد
ماه .(1358
ـ ایجاد تبلیغات ضد روسی همه جانبه .به منظورتوجیه ”جنگ طلبی و مداخله نظامی آشکار آمریکا
در امور دیگر کشورها“ ٬واشنگتن مجبور شده است ”خطر تخیلی نظامی شوروی را“ در اذهان پدید آورد
)رادیو مسکو 25 ٬مرداد .(1358
خالصه اینکه مسکو مدعی است که ”استراتژی چماق به دستی جهانی آمریکا“ تنها موجب ”تشدید
عدم ثبات در جهان خواهدگردید)“.ایزوستیا 12 ٬تیرماه  (1358و همین امر یکی از نشانههای خطرناـک
تشدید روندهای تهاجمی در سیاستهای آمریکا میباشد )رادیو مسکو 14 ٬تیرماه .(1358
سند شماره )(68

خیلی محرمانه
تاریخ 30 :اوت  79ـ  8شهریور 58
به :وزارت امور خارجه ـ واشنگتن
از :سفارت آمریکا در تهران
موضوع :سیاست شوروی در قبال ایران
1ـ )تمام متن خیلی محرمانه(
2ـ براساس گزارشهای  FBISاز رسانههای گروهی شوروی )رسانههای گروهی آزاد و رسانههای
ـگروهی زیرزمینی( این تصور برای ما پیش آمده است٬مسکو در حال تجدید نظر در سیاست خود نسبت به
ایران میباشد .در حالی که شخص خمینی از انتقاد به دور و مصون است ٬دولت موقت ایران دیگر از چنین
مصونیتی برخوردار نیست .مسئولیت و گناه همه چیز ٬از تعطیل روزنامه حزب توده گرفته تا جنگ در
ـکردستان و خیانت به انقالب ازطریق انجام مذاـکره با آمریکاجهت خرید اسلحه همه و همه به گردن دولت
موقت ایران نهاده شده است.
3ـ چنین به نظر ما میرسد که احتماًال مسکو در نظر دارد سیاست پیشین خود را که مبتنی بود بر
حمایت بیقید و شرط ازانقالب اسالمی تغییر داده و موضعی در پیش گیرد که در برخورد با اوضاع جاری
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در ایران که کماـکان بسیار بیثبات است دارای انعطافپذیری بیشتری باشد .عدم تمایل مسکو به حمله به
شخص خمینی حاـکی از اذعان شوروی به این حقیقت است که وی هنوزمقتدرترین شخصیت سیاسی در
صحنه میباشند .با این حال از تمایل روز افزون مسکو در جهت حمایت از اهداف کردها و عناصر
”مترقی“ غیر اسالمی چنین برمیآید که مسکو به این واقعیت بیشتر پی میبرد کـه خـمینی و سـایر
ایدئولوگهای اسالمی انعطافناپذیر تاـکنون قادر نبودهاند با مجتمع ایدئولوژیهای مختلف موجود در ایران
ـکنار آیند .اـگر این ارزیابی و تحلیل صحیح باشد این سؤال پیش میآید که ایا این سرآغاز تمایل بیشتر
مسکو نسبت به آنچه که تاـکنون از خود نشان داده است در جهت تالش برای تأثیر گذاشتن بر سیر وقایع
ایران است؟
4ـ خوشحال خواهیم شد اـگر وزارت امور خارجه )آمریکا( و سفارت آمریکا در مسکو نظرخود را در
تامست
این مورد ابراز دارند.
سند شماره )(69

خیلی محرمانه
از :سفارت آمریکا در مسکو
تاریخ 6 :سپتامبر  79ـ  15شهریور 58
به :وزیر امور خارجه در واشنگتن دی ـ سی
موضوع :در مورد ملیتهای روسی :پخش قرائت قرآن توسط رادیوهای خارجی
1ـ )تمام متن خیلی محرمانه(
2ـ در رابطه با عملیات نفوذی ارتباطی بین شوروی و گروههای خارج از شوروی رهبران مذهبی
مسلمانان آنجا به دو مقام سفارتی بازدیدکننده از ماخاچکاال و بویناـکسک از داغسـتان آذربـایجان
شوروی پنهانی گفتهاند که تعدادی از مومنین به برنامههای قرائت قرآن که توسط رادیو قاهره و تهران
پخش میشود گوش میدهند .مفتی اعظم )حفاظت شود( که رهبر معنوی مسلمانان در شمال قفقاز است
به مقام سفارتی در ماخاچکاال گفت که به ندرت بتوان رادیو را روشن کرد و برنامه قرائت قرآن را استماع
ننمود .وی خصوصًا درباره برنامههای منتشره از تهران و قاهره صحبت میکرد .مفتی اعظم اضافه کرد که
او و دیگران به برنامههای مذهبی صدای آمریکا گوش میکنند.
3ـ در طول دیداری که ازیک مسجد در بویناـکسک به عمل آمد٬ریش سفیدان مسلمان آنجا نیزاذعان
داشتند که برنامههای مذهبی منتشره از خارج شوروی به انقالب آنها کمک میکند .وقتی که یکی از
مقامات سفارتی از آنها پرسید که آیا وقایع ایران و افغانستان را آنها هم دنبال میکنند آنها فورًا جواب
دادند ٬البته ٬این مردم برادران مسلمان ما هستند.
4ـ مقام سفارت به طور جداـگانه و دراسرع وقت درباره سفراخیرشان به داغستان و چچن اینگوش در
تون
جمهوری سوسیالیستی آذربایجان شوروی به آن وزارتخانه گزارشاتی ارسال خواهند داشت.
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سند شماره )(70

خیلی محرمانه
تاریخ 10 :سپتامبر  79ـ  19شهریور 58
به :وزارت امور خارجه ٬واشنگتن دی .سی.
از :سفارت آمریکا ٬مسکو
موضوع) :طبقه بندی نشده( سیاست شوروی نسبت به ایران
1ـ )محرمانه( مقالهای که توسط الکساندر بووین مفسر سیاسی در شماره اخیر نشریه ”ندلیا“ )ـکه
نشریه جنبی و مکمل روزنامه ”ایزوستیا“ میباشد و روزهای یکشنبه منتشر میگردد( به چاپ رسید٬
مبین افزایش شدید انتقاد اتحاد شوروی از سیر تحوالت در ایران است .در این مقاله اساس والیت فقیه در
ایران به باد حمله گرفته شده و نام شخص خمینی نیز به میان آورده شده است .به عقیده بووین:
ـ انقالب به هیچ وجه نتوانسته است امید به بهبود اقتصاد کشور ٬دموکراتیک کردن حیات سیاسی و
حمایت از حقوق اقلیتهای قومی را جامه عمل بپوشاند.
ـ مسئله صرفًا بر سر ارتکاب خطاهای منفرد و جسته گریخته و برداشتن گامهای غلط نیست.
ـ فضای معنوی )و سیاسی( حاـکم بر ایران در حال حاضر در سخنرانیهای خمینی )در مورد ضرورت
پیروزی اسالم در کلیه کشورها و ریختن خون در راه اسالم( و سخنرانی آیتاهلل منتظری )در زمینه نهضت
آزادیبخش اسالمی در افغانستان و تبانی ابرقدرتها علیه ملل مستضعف( منعکس و مشهود است.
ـ توانایی ”حکومت الهی )والیت فقیه( در کشور“ برای تبدیل ایران به یک کشور مدرن و مرفه مورد
تردید است.
ـتشدید تعصبات مذهبی و شور و هیجان ضدکمونیستی و تالش جهت واژگونه نشان دادن سیاست و
مقاصد کشورهای دوست برای مردم ایران نفعی در برنخواهد داشت.
ـ دولت موقت ٬دولتی که قدرتی نداشته و تمایلی به اعمال قدرت نیز ندارد ٬در عمل فلج است.
2ـ )خیلی محرمانه(نظریه:این مقاله که توسط یکی ازمعتبرترین و بیباـکترین مفسرین سیاسی مسکو
نوشته شده است موید این تصور سفارت )آمریکا( در تهران است که مسکو در سیاست خود )نسبت به
تحوالت ایران( آغاز به تجدید نظر کرده است ٬به ویژه اـکنون که خمینی دیگر )به اندازه گذشته( منزه )از
خطا(نیست .بووین از مدتهاپیش )در کارخود( تکرو و مستقل بوده است ٬همان گونه که خوداذعان داشته
است که انقالب سفید شاه نتایج مثبت بسیاری را در ایران به بار آورده بود.
سند شماره )(71

خیلی محرمانه
تاریخ 11 :سپتامبر  79ـ  19شهریور 58
به :سفارت آمریکا در تهران ـ فوری
از :وزارت امور خارجه در واشنگتن دی ـ سی
موضوع :روابط ایران و شوروی
1ـ )تمام متن خیلی محرمانه(
2ـ دبیر اول سفارت شوروی ٬گروهی با مقام وزارت امور خارجه در دهم سپتامبر دیدار کرد .در
جلسات قبلی گرووی در طرح سؤاالت درباره ”رژیم خمینی“ اظهار بیطرفی میکرد ٬لیکن امروز خط
خصومت بار جدید شوروی را منعکس نمود.
3ـ در جواب به سؤال ٬گرووی گفت که تغییر در عکسالعمل مسکو علیه ایران ناـگهانی نیست٬بلکه از
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مدتها پیش در حال شکل گرفتن بوده است .مقامات ایرانی حالت دوستانه ساختگی در برابر شوروی
اتخاذ کرده بودند که به تدریج این احساسات آشکار گشته بود .گرووی گفت که قبًال هم خاطر نشان ساخته
بود که دین اسالم ”بسیار سرسخت است و مشکل بتوان با آن کنار آمد“ .او نگرانی خود را از نـفوذ
روحانیون ایران بر مسلمانان شوروی )ـکه به قول خودش از موفقترین گروه ملت هستند( و یا بر وقایع
افغانستان )ـکه به همین زودیها قرار است اصالحات ارضی ترکی اجرا شود( آشکار نساخت.
4ـ ظاهرًا مشکل اصلی حالت خصمانه ایرانیان علیه مسکو )مثًال وارد کردن این اتهام که شوروی به
حمایت از کردها و دیگر مخالفین میپردازد( بیثباتی رژیم میباشد .خمینی اشتباه بزرگ را زمـانی
مرتکب شد که تصمیم به سرکوبی کردها و دیگراقلیتهای ملی گرفت.موضوع قومیت گرایی )ناسیونالیسم(
مشکل جدی هر انقالبی بوده است و خمینی بیجهت آن را تحریک کرده است .انقالب ایران هنوز کامل
نشده و رهبری خمینی ممکن است دوامی نداشته باشد .تشنج بین تهران ٬قم و مسکو خیلی زود آشکار
خواهد شد .به نظر تنها در دراز مدت امکان برقراری روابط صمیمانه بین گرووی تنها در دراز مدت امکان
برقراری روابط صمیمانه بین ایران و شوروی وجود دارد.
5ـ گرووی گفت که تحویل گاز به شوروی به میزان  50درصد مقدار قبلی ادامه دارد و از آن جهت
ـکهتحویل آن بستگی به تولید نفت دارد ٬نمیتواند امید افزایش مقدار آن را در آینده نزدیک داشت .وی
اظهار داشت که ایرانیها مسئله ”نرخ جهانی گاز“ را مطرح کردهاند که اصًال قبل از این سابقه نداشته است.
6ـ با عقد قرارداد با دولت کنونی ایران ٬پروژههای نیمه تمام شوروی در ایران باید کامل شوند ٬ولی
دیگر پروژههایی که هنوز به مرحله نیمه تمام نرسیدهاند رها خواهند شد؛ در نتیجه تکنسینهای جدید
روسی به ایران باز خواهند گشت.
7ـ گرووی سؤاالتی درباره فروش نفت قابل مصرف برای سوخت و قطعات یدکی نظامی به ایران که
ـگزارش شده بود مطرح کرد و گفت که گویا دولت آمریکا میخواهد به حمایت فعال از دولت کنونی ایران
ونس
بپردازد ٬ما سعی کردیم پیرامون این گسترشها به بحث و تبادل نظر بپردازیم.
سند شماره )(72

خیلی محرمانه
تاریخ 17 :سپتامبر  79ـ  26شهریور 58
به :وزارت امور خارجه ٬واشنگتن
از :سفارت آمریکا ٬مسکو
موضوع :سیاست شوروی نسبت به ایران
1ـ تمامی متن خیلی محرمانه
2ـ خالصه :حدسیات اخیر درباره تغییر در سیاست شوروی نسبت به ایران ظاهرًا آن قدرها رسا
نیست .شورویها در کوشش برای اینکه سیاست رسمی خود را از تفسیرهای انتقادی مطبوعات خود
درباره ایران متمایز سازند ٬به سرعت اقدام میکنند .در این مورد به ویژه مقاله شخصی به نام بووین در
نشریه ندلیا قابل توجه است.
دفتر امور ایران در وزارت امور خارجه اتحاد شوروی وجود تغییراتی در سیاست شوروی نسبت به
ایران را قویًا تکذیب کرد .پیامهای کاسیگین به بازرگان و خمینی شاید به قصد از بین بردن این اظهار نظر
ـکه اتحادشوروی سیاست حفظ مناسبات رسمی دوستانه با ایران بعد ازانقالب را کنار گذاشته نیز میباشد.
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حوادث اخیر در ایران بدون شک نگرانی شوروی را نسبت به اوضاع در ایران افزایش داده است ٬ولی ما
این امر را یک نوع تغییر جزیی در روش همیشه ناپایدار شوروی نسبت به انقالب اسالمی خمینی تلقی
میکنیم تا اینکه تغییر در سیاست اساسی شوروی باشد .اتحاد شوروی همچنان ساخت سیاسی کنونی
ایران را یک امر گذرا تلقی میکند و در انتظار آن است که ببیند که بعدًا چه پیش خواهد آمد ٬قبل از اینکه
ارزیابی جدی از سیاست شوروی نسبت به ایران به عمل آید .پایان خالصه
3ـ همانطوری که در مرجع الف خاطر نشان شد تفسیرهای اخیر مطبوعات شوروی نسبت به ایران
زمینههایی فراهم کردهاند که ممکن است چنین فرض کرد که سیاست شوروی نسبت به ایران در شرف
ارزیابی مجدد است .این امر به ویژه در مورد مقاله بووین در نشریه ندلیا صدق میکند) .مرجع ب( در این
مقاله انقالب اسالمی مورد حمله قرار گرفته و خمینی )از طریق نقل قولهایی از اظهارات خود( به عنوان
یک مرد متعصب مذهبی خطرناـک توصیف شده است.
ـگفتگوهای گرووی با مأمور وزارت امور خارجه )مرجع ج( همچنین این اندیشه را که سیاست جدیدی از
سوی شوروی نسبت به ایران پیش گرفته خواهد شد تقویت میکند.
4ـ معذالک تحوالت چند روز گذشته تغییر جزئی در سیاست رسمی شوروی نسبت به ایران را رد
میکند .روزنامه پراودا در یازدهم سپتامبر پیامهای جداـگانهای را که کاسیگین هنگام پرواز بر فراز ایران به
مقصداتیوپی به عنوان بازرگان و خمینی فرستاده بودچاپ کرده است .در هر دوی این پیامهاتعهد شوروی
به پرورش مناسبات حسن همجواری مورد تأـکید قرار گرفته و در تلگرام به عنوان خمینی ٬شالوده عدم
مداخله در امور داخلی یکدیگر مورد تأـکید قرار گرفته است.
5ـ استانسیالوکنستاتینویچ کاوریگین رایزن وزارت امور خارجه شوروی رئیس بخش ایران روز 12
سپتامبر به مأمور سفارت گفت که در سیاست شوروی نسبت به ایران مطلقًا هیچ تغییری روی نداده است.
او گفت اظهارات اساسی مربوط به سیاست شوروی همانهایی است که در اعالمیه برژنف در تاریخ 19
نوامبر  1978و  2مارس  1979گنجانده شده است .وی همچنین گفت مناسبات شوروی باایران براساس
روابط حسن همجواری و احترام متقابل در مورد حق حاـکمیت و عدم مداخله در امور داخلی یکدیگر
استوار است .کاوریگین همچنین تکذیب نامه خبرگزاری تاس را که در شماره پنجم سپتامبر روزنامه
پراودا درج شده است ٬مبنی بر رد اتهامات مداخله شوروی در ـکردستان که از سوی چهرههای سیاسی و
مطبوعات ایران به عمل آمده معتبر قلمداد کرد.
6ـ در پاسخ به پرسشی درباره انتقاد اخیر از ایران در مطبوعات شوروی ٬کاوریگین وجود انتقاد در
مطبوعات شوروی را تکذیب کرد و گفت که مطبوعات شوروی صرفًا خبرهای ایران را گزارش میدهد٬
همان طوری که مطبوعات غربی این کار را انجام میدهد و اما درباره مقاله بووین ٬کاوریگین اظهار داشت
ـکه بووین نظریات شخصی خود را بیان داشته است و نشریه ندلیا برعکس روزنامه پراودا یک نشریه
صاحب نظر نیست.
7ـ خود بووین به یک روزنامه نگار آمریکایی )فاش نشود( دریک مصاحبه خارج از برنامه در تاریخ
دوازدهم سپتامبر گفت که نوشتههای او منعکس کننده نظریات خود او میباشد و نه اینکه لزومًا نظریات
دولت شوروی باشد.
او گفت مقاله او در نشریه ندلیا درباره ایران به معنای ارزیابی مجدد سیاست شوروی درباره ایران
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نیست .او حتی گفت که نمیداند سیاست شوروی درباره ایران چیست .بووین نشریه ندلیا را به عنوان یک
نشریه عمومی مخصوص روزهای یکشنبه وابسته به روزنامه ایزوستیا توصیف کرد و گفت این نشریه به
هیچ وجه نظرگاه رسمی نیست.
8ـ روزنامه ایزوستیا در تاریخ  13سپتامبر مقاله مفصلی به قلم خبرنگار خود در تهران را منتشر کرد.
در این مقاله بسیاری از نکاتی که در مقاله بووین مورد بحث قرار گرفته بود به طور تلویحی رد شده است.
این مقاله تحت عنوان ”ایران :فرایندهای نوآوری“ حاوی مطالب زیر است:
ـ توجیه مشکالت اقتصادی کنونی ایران و اظهار اینکه برای دوران ابتدایی هر انقالبی این مشکالت
طبیعی است و این مشکالت همچنین نتیجه ترک ایران از سوی هم پیمانهای اقتصادی غربی سابق است.
ـ همچنین گفته شده است که جهت گیری ضدامپریالیستی ایران از پشتیبانی جهانی برخوردار است.
ـ ازایران دعوت شده است تا پیوندهای نظامی و اطالعاتی خود را باایاالت متحده به عنوان یک عامل
مثبت در جهت تشنج زدایی عمومی و صلح ترک کند.
ـ اعالم شده است که اتحاد شوروی در پشتیبانی از انقالب ایران موضع گرفته و حاضر است فعاالنه با
ایران نوین همکاری کند.
ـ و سرانجام اعالم داشته است که مردم شوروی مشکالتی را که ایران با آن مواجه است با احساس
تفاهم درک میکنند و برای مردم دوست ایران خواهان حل این مشکالت هستند.
9ـ اظهار نظر :شورویها ظاهرًا به سرعت از اثراتی که در نتیجه مقاله بووین به وجود آمده مبنی براینکه
اتحاد شوروی سرگرم ارزیابی مجدد در سیاست خود نسبت به ایران است خود را کنار میکشند ٬معذالک
ما این گونه اظهارات را به مفهوم واقعی آن تلقی نمیکنیم و معتقد نیستیم که بووین تنها ”نظریات شخصی“
خود را بیان داشته است .البته این امر صحت دارد که نشریه ندلیا کمتر از پراودا صاحب نظر است و اینکه
بووین یک مرد تکرو است ٬ولی بووین همچنین به عنوان شخصی تلقی میشود که با رهبران شوروی
وابسته است ٬مقالههای او شاید منعکس کننده دقیق ناراحتیهای شوروی درباره بعضی از حوادث در ایران
است که عبارتند از بکار بردن زور علیه کردها و سرکوبی چپگراها از جمله حزب توده ٬پشتیبانی ایران از
شورش اسالمی در افغانستان و همچنین لغو پیمانهای مربوط به تحویل گاز و باالتر از همه اتهامات علیه
اتحاد شوروی از سوی چهرههای سیاسی و مطبوعات ایران.
10ـ ما حاضر نیستیم که چنین نتیجه بگیریم که این امر به منزله تغییر در سیاست شوروی است.
معذالک همان طوری که در مرجع د گفته شده است موضعگیری شوروی نسبت به انقالب اسالمی ایران
دستخوش دوگانگی بوده است .ما از عالمتهایی که اخیرًا از سوی شـوروی نشـان داده شـده چـنین
نتیجهـگیری میکنیم که این دوگانگی در سیاست شوروی همچنان حفظ شده است هرچند جنبههای منفی
روش شوروی ممکن است اـکنون اندکی بیشتر از سابق باشد .مقاله پروین و سایر انتقادهایی که ازایران به
عمل آمده است ٬باید به عنوان اخطار و هشداری تلقی گردد که اـگر رهبران سیاسی ایران و مطبوعات این
ـکشور به حمالت خود علیه شوروی ادامه دهند شورویها نیز ممکن است متقابًال حمله کنند .از سوی دیگر
این گونه انتقادها ممکن است به منزله یک محکی برای آزمایش واـکنشها نسبت به تغییر احتمالی در
سیاست شوروی باشد .اـگراین امر صحیح باشد شورویها ظاهرًااز عکسالعملی که این مقاله در مطبوعات
غربی و ایران ایجاد کرده است غافلگیر شدهاند و اـکنون میکوشند تا از اهمیت آن بکاهند.
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11ـ اتحاد شوروی همچنان ساخت سیاسی کنونی ایران را به عنوان یک پدیده گذرا تلقی میکند و به
احتمال قوی در انتظار خواهد بود تا ببیند بعدًا چه خواهد شد ٬قبل ازاینکه سیاست شوروی نسبت به ایران
دستخوش ارزیابی جدی قرار بگیرد .کاوریگین مأمور امور ایران وزارت امور خارجه شوروی به مأمور
سفارت گفت که آینده ایران به قانون اساسی جدید بستگی دارد و به اینکه چه کسی در رأس نهادهای
جدید قدرت سیاسی قرار خواهد گرفت او افزود که این ”نظر شخصی“ اوست که تمامی مشکالت جاری
ایران ناشی از ماهیت موقتی دولت موقت ایران است .او عقیده داشت که روحانیون همچنان نیرومندترین
ـگروه در کشور پس ازتصویب قانوناساسی خواهندبود.او در عین حال درباره ساخت سیاسی آینده ایران
اظهار خوشبینی مالیم کرد .هنگامی که از وی پرسیده شد که آیا شخصیتهای مذهبی دیگری را که دارای
نفوذ سیاسی بزرگی مانند خمینی یا طالقانی باشند در ایران میبیند یا خیر ٬کـاوریگین گـفت چـنین
شخصیتی در نظر نمیآید .او در پایان این بحث تأـکید کرد که آینده سیاسی ایران مربوط به خود ایرانیان
است که تصمیم بگیرند واینکه اتحاد شوروی شدیدًاپایبند سیاست عدم مداخله خود در امورداخلی ایران
است.
12ـ به طور خالصه مامعتقدیم که اتحادشوروی به سیاست خود درباره ادامه روابط حسن همجواری
با ایران در حال حاضر متعهد است .شورویها بدون شک ترجیح میدادند که در ایران یک حکـومت
نیرومندتر و غیرمذهبی بر سر کار باشد ٬ولی آنها قبول دارند که خمینی نیرومندترین شخصیت سیاسی
ایران است و با دیگران فاصله زیادی دارد و شورویها همچنین کمتر امکان آن را میبینند که این واقعیت
تغییر یابد .آنها میدانند که خمینی  79ساله است و نمیتواند برای ابد دوام داشته باشد .الاقل تا زمانی که
خمینی بر زندگی سیاسی ایران تسلط دارد ما معتقدیم که مسکو همچنان عدم خشنودی خویش را از
سیاست ایران و اظهاراتی که به منافع شوروی لطمه میزند ابراز خواهد داشت و در کمین فرصتهایی
خواهد بود تا نفوذ خود را در ایران گستردهتر کند .معذالک ما احساس میکنیم که مسکو از اقدامات
تون
مستقیم برای تحت تأثیر قرار دادن حوادث در ایران خود داری خواهد کرد.
سند شماره )(73

محرمانه
تاریخ 19 :سپتامبر  79ـ  28شهریور 58
به :وزارت امور خارجه واشنگتن دی .سی.
از :کنسولگری آمریکا در لنینگراد
موضوع :سخنگوی جامعه زینانیه ) (ZNANIYEلنینگراد در یک سخنرانی تحت عنوان سیاست
ـکشورهای تولید کننده نفت خلیج فارس درباره روابط با ایران صحبت میکند
1ـ خالصه :در  16سپتامبر سخنگوی لنینگراد )اوژن اوستروژنیه( سیاست شوروی در قبال ایران را به
عنوان روابطی ”بسیار محتاطانه“ براساس احترام بر استقالل و تمامیت ارضی ایران مطرح نمود .در پاسخ
به یک سؤال ٬وی گفت که ـکردستان یک ”فلسطین ثانی“ میباشد و کردها نیز خواهان یک دولت ملی
میباشند و روابط شوروی با کردها نباید بر روابط شوروی با ایران تأثیر بگذارد .با خاطرنشان ساختن
اینکه نفوذ آمریکا در عربستان سعودی کاهش یافته است وی گفت ایجاد روابط با عربستان سعودی ”یک
پیروزی بزرگ“ خواهد بود و در حال حاضر ”یک گروه“ روسی در این رابطه دست به کارهای مهمی زده
است .پایان خالصه
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2ـ در سخنرانی  16سپتامبر جامعه زینانیه تحت عنوان” :مشکالت سیاستهای نفتی کشورهای حوزه
خلیج فارس“ ال .و کارناـکف به مستمعین خود درسهایی اساسی درباره سیاست نفت ارائه داد .ایـن
سخنرانی در سالن اصلی لنینگراد ٬سازمان تبلیغاتی شوروی ایراد شد در حالی که  100نفر در آن حضور
داشتند .سخنران ٬که ظاهرًا یکی از خبرگان امور خاورمیانهای بود آمارهای متعددی را جهت به نمایش
ـگذاشتن نقش کشورهای حوزه خلیج فارس در عرضه نفت به کشورهای غیرسوسیالیستی ارائه داد .وی
ـکه مطالب خود را با قراردادهای بین شرکتهای اصلی و کشورهای تولید کننده در قبل از جنگ جهانی دوم
آغاز کرده بود ٬به توضیح تغییرات سیاسی اقتصادی پرداخت که در سالهای  1970موجب تضعیف کنترل
ـکاپیتالیستی بر منابع نفتی این حوزه شده است .مرکز ثقل تمام این تغییرات انقالب ایران نامیده شد .عوامل
جهانی مهمی که سبب تغییر در تعادل بین کشورهای تولید کننده و مصرف کننده شدهاند؛ همانا از یک
طرف کمپ سوسیالیستی است که مداخله مستقیم غرب را به منظور ”حراست از منافع حیاتی“ خود در
حوزه مانع شده و از طرف دیگر افزایش تقاضای نفتی که سبب به وجود آمدن بازار فروش شده است٬
معرفی گردید.
3ـ با وجوداینکه سخنگو اشاراتی نیز به تأثیر ثروت جدید بر شرایط زندگی محلی و روابط اجتماعی
درونی کرده بود ٬ولی گویا هم سخنران و هم شنوندگان )با بررسی سؤاالت مطرح شده( از یاد بردهاند که
این حوزه به دلیل نقش استراتژیک بین شرق و غرب دارای اهمیت میباشد .نکات جالب دیگری که به
وسیله سخنگو مطرح شده بود عبارتند از:
الف( رابطه شوروی با ایران بایستی توأم با ”احتیاط زیاد“ باشد .چون ایران هم ضد شوروی و هم
ضدآمریکا است .ما باید بر احترام خود به استقالل و تمامیت ارضی ایران تأـکید بنماییم.
ب( در پاسخ به سؤالی درزمینه ـکردستان )ـکه در سخنرانی اصًال بدان اشاره نشده بود( سخنگو از آن به
عنوان یک ”فلسطین ثانی“ نام برد و گفت که مشکل فلسطین حل نخواهد شد مگر اینکه یک دولت
فلسطینی به وجود آید .وی خاطر نشان ساخت که ایرانیان نمیخواهند ترکیب چند ملیتی دولت را به
رسمیت بشناسند ٬در حالی که درواقع ”ایرانی“ وجود ندارد ٬بلکه پارسیها ٬آذربایجانیها و غیره هستند که
وجوددارند .با این وصف سخنگو اضافه نمود که ”ما نمیتوانیم بگذاریم که روابط ما با کردها به روابطمان
با ایران لطمه وارد سازد“.
ج( در پاسخ به این سؤال که آیا ایران تحت یک حکومت خداساالری است ٬این سخنگو جواب داد که
این کشور چنان پیشرفته است که نمیتواند یک سیستم سیاسی قرون وسطی را داشته باشد.
د( با خاطر نشان ساختن این موضوع که در این اواخر تسلط آمریکا بر عربستان سعودی تضعیف شده
است )عدم حمایت از قرارداد ـکمپ دیوید و خاتمه حمایت از مصر را به عنوان مثال ذـکر نمود( وی گفت که
برای شوروی برقراری روابط دیپلماتیک با عربستان سعودی یک ”پیروزی بزرگ“ به شمار خواهد آمد.
وی اضافه کرد که یک گروه روسی در این رابطه در حال انجام کارهای مهمی میباشد.
4ـ سخنگو گفت که کشورهای جهان سوم نیز مانند غرب از قیمتهای نفتی اوپک آسیب دیدهاند ٬ولی
ـکشورهای تولید کننده نفت صندوق پولی را به منظور کاهش این خسارات تأسیس نمودهانـد و وی
همچنین خاطر نشان ساخت که غرب سعی کرده است به این بهانه که کشورهای جهان سوم مسئول به
وجود آمدن این وضع هستند بین آنها و اوپک تفرقه بیندازد.
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5ـ اظهار نظر :سخنرانان زینانیه به دو گروه تقسیم میشوند ٬گروه اول مبلغین حرفهای هستند که
معموًال با خبرگی به انحرافات خط موجود میپردازند و گروه دوم خبرگانی چون کارناـکف هستند که
بیاناتشان تضاد بین قضاوتهای خودشان و آنچه را که سیاست از آنها میخواهد بازگو کنند آشکـار
میکنند .مقایسهای را که کارناـکف بین فلسطین و کردها انجام داده باید از این گونه به شمار آورد.
بوچانان

سند شماره )(74

خیلی محرمانه
تاریخ 25 :سپتامبر  79ـ  3مهر 58
مکان :وزارت امور خارجه
صورت مذاـکره
شرکت کنندگان:واسیلی .ک.گورووی ٬دبیر اول سفارت شوروی در واشنگتن دیـ سی استپان گرومان٬
ایران شناس
تاریخ 24 :سپتامبر 1979
موضوع :اوضاع در ایران و افغانستان
این چنین به نظر میرسد که گورووی میخواهد پیرامون سه موضوع بحث را به میان بکشد .موضوع
اول روابط فیمابین ایران و آمریکا بود .در پاسخ این سؤال گفتم که ابتدا قبل از اینکه هرگونه رابطه توام با
تفاهمی برگزار شود ٬ایرانیها باید اختالفات سیاسی خود را کنار بگذارند .دیگر اینکه سرعت عمل در این
مرحله بستگی به ایرانیها دارد.
ـگورووی بعدًا درباره تحویل لوازم یدکی از طرف ما به نیروی هوایی ایران سؤال کرد .به او گفتم که ما
همان لوازم یدکی را که قبل از انقالب وجوه آنها پرداخته شده بود به ایرانیها تحویل دادهایم .در ادامه گفتم
ـکه ما هنوز در حال بررسی چند قرارداد دیگر با ایرانیها هستیم.
پس از آن گورووی درباره اقلیتهای نژادی سؤال نمود .در جواب گفتم که ظاهرًا اعراب خوزستان
جدیدترین خطر علیه رژیم خمینی به حساب میآیند .ظاهرًا گرووی تعجب کرد و درباره نقش کردها
پرسید .با وی در این مسئله که کردها نیز یک خطر جدی به شمار میآیند موافقت کردم ٬ولی گفتم که آنها
قادر نیستند که رژیم کنونی را فلج نمایند ٬بلکه در صورتی که اوضاع خوزستان از کنترل خارج شود آنها
نیز خواهند توانست این کار را انجام دهند .گورووی اظهار داشت که خمینی خیلی بهتر از قبل میتوانست
شرایط را تحت کنترل درآورد ٬ولی تاـکتیکهای وی نشانگر قضاوت ضعیف وی میباشد .من نیز موافقت
خویش را با این نکته اعالم داشتم.
ـگورووی پس از آن به بحث پیرامون به قول خودش ”وضع غمانگیز“ مذاـکرات اقیانوس هند بین
آمریکا و شوروی پرداخت .وی با عجز و البه گفت عجیب است که پس از آن همه پیشرفت حاصله در
ـگذشته اـکنون به محض آغاز ٬این مذاـکرات به حالت تعلیق درآمده و ما نمیتوانیم راهی را که رفتهایم ادامه
دهیم .وی قبول دارد که ترکیب سیاسی منطقه تغییر کرده است ٬لیکن میگوید که این واقعیت نباید این
حقیقت را که هر دو کشور دارای منافع مشترک در از سر گرفتن مذاـکرات هستند تغییر دهد.
در جواب گفتم که بهترین راه برای آغاز مذاـکرات این است که شورویها مداخله نظامی خـود در
افغانستان را متوقف کرده و یا نظامیان خود را از کوبا فرا خوانند .گورووی اظهارات مرا بدون پاسخی
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محکم و به طور ضمنی قبول نمود.
پس از آن از گورووی پرسیدم که آیا مقاله رمضانی را در فصلنامه امور خارجه پیرامون امنیت خلیج
فارس مطالعه کرده است )رمضانی پیشنهاد میکند که اـکنون موقع مناسبی فرا رسیده است تا قراردادامنیت
میان کشورهای همجوار خلیج فارس منعقد گردد( .وی پاسخ داد که این خلیج بخشی از اقیانوس هند
است و امنیت خلیج نیز فقط میتواند از طریق امنیت اقیانوس هند برقرار گردد.
پس از آن ٬من خواستار نظریات گورووی درباره اوضاع کنونی ایـران شـدم ٬گـذشته از مـفاهیم
مارکسیستی گورووی معتقد است که:
ـ انقالب هنوز در مسیر خود قرار نگرفته است.
ـ خمینی هنوز هم مهمترین قدرت است و هیچ گروه دیگر قادر به مبارزه با وی نمیباشد ٬به نظر وی
بختیار مبارزی جدی به حساب نمیآید.
ـگورووی پرسید که آیا به نظر من خمینی انقالب خود را صادر خواهد کرد .وی متذکر شد که گویا
تناقضی میان سیاست عدم مداخله درامور ملل دیگر که از طرف ایران اعالم شده واعالم حمایت آن کشور
از گروههای مسلمان شورشی وجوددارد.وی این حرفها را به خصوص درباره افغانستان به میان میآورد.
من در جواب گفتم که خمینی قطعًا در حال آماده ساختن زمینه برای یک سیاست خارجی فعال میباشد٬
ولی در حال حاضر به جای عمل بیشتر از حرف چیزی دیده نمیشود.
در پاسخ به سؤالی در زمینه روابط بین ایران و شوروی گورووی با حالتی تهاجمی اظهار داشت که
شوروی هنوز هم سیاست خود را در قبال ایران دستخوش تغییرات نکرده است )همان گونه که بعضیها
براساس اظهارات مطبوعات ممکن است معتقد باشند( و شورویها خواستار ایجاد روابط حسنه با رژیم
ـکنونی میباشد .گورووی احساس میکند که شوروی قادراست پروژههای عمرانی را که حدود  50درصد
آنها تکمیل شده به پایان برساند .زمانی که از او پرسیدم که منظورش کدام پروژههای عمرانی است ٬گفت
ـکه درباره جزئیات اطالعی ندارد .پروژههایی که کمتر از  50درصد انجام شده اـکنون متوقف گردیدهاند.
افغانستان
به طور مختصر به امور افغانستان نیزپرداختیم .گورووی معتقد است که اوضاع دیگر به نفع کابل است
و سرانجام دهقانها خواهند فهمید که رژیم کنونی با ارتجاعیون فئودال صددرصد مخالفت میورزد .وی
اظهار داشت که مسکو آماده است به کابل کمک کند تا اینکه روستاییان واقعیت را درک کنند.
ـگورووی سؤال نمود که آیا ما در حال تغییر موضوع در قبال کابل هستیم .گفتم که من از تغییر در این
زمینه کامًال بیاطالع هستم.
بیوگرافی
ـگورووی در مسکو بزرگ شده است ٬ولی اصوًال اهل اوکراین است )او به زبان اوکراینی آشنا نیست(.
وی ده سال در کره به سر برده و به قول خودش کرهای بلد است .او در زمینه مذاـکرات اقیانوس هند نیز
فعالیت داشته است .وی از ماه اوت سال  1978در واشنگتن به سر میبرد.
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سند شماره )(75
تاریخ 13 :مهرماه  1358ـ  15اـکتبر 79
طبقه بندی :سری ٬غیرقابل رؤیت برای بیگانگان
از :فرماندهی نیروهای آمریکا و اروپا در واهینیگین آلمان به :مجمع گردآوری اطالعات آمریکا
موضوع :خالصه اطالعات کمیته اروپا و آمریکا
شامل پنج مورد ذیل است:
1ـ شوروی :ایل ـ ) 86خیلی محرمانه(.
2ـ شوروی :سخنرانی برژنف )خیلی محرمانه  /غیرقابل رؤیت برای بیگانگان(.
3ـ غنا :مشکالت بعد از دوران انتقال )سری  /غیر قابل رؤیت برای بیگانگان(.
4ـ دیگر رویدادهای مهم) .سری(
5ـ عالئم و هشدارهای اطالعاتی :تغییری نکرده است.
1ـ )تمام پاراـگرافها خیل محرمانه است( شوروی :دریافت اولین فروند هواپیمای ایلیوشین ـ 86
توسط هواپیمایی ایرفلوت ٬نشان دهنده تمایل شدید شوروی به ساختن یک هواپیمای عظیم الجثه در
رابطه با عملیات المپیک سال  (1359) 1980میباشد.
ایلیوشین ـ  86که در سال 1971موجودیت آن اعالم گردید در سال  1976برای اولین بارپرواز نمود
به علت عدم تصمیمگیری پیرامون طرح و تغییر شکل هواپیما و نیاز به یک نیروگاه بیسروصدای بزرگ و
با سوخت مؤثر دچار تأخیر گردید .باالخره طراحان شوروی یک طرح سنتی را مد نظر قرار داده و آن را
برای  350نفر مسافر در نظر گرفتند ٬لیکن هنوز نتوانسته مسئله مربوط به موتور آن را حل نمایند .تالش
برای تولید موتور فشار قوی و در عین صرفهجویی از نظر بازرگانی در مصرف سوخت در داخل کشور با
شکست رو به رو شده است ٬و مذاـکرات متعدد با سازندگان موتورهای غربی نیز نتیجهای نبخشیده است.
عدم موفقیت آنها در تحصیل نیروگاه الزم سبب شد که مدل کنونی ایلیوشین ـ  86تنها بردی معادل 1800
میل دریایی داشته باشد؛ که معادل یک سوم برد هواپیماهای این گونهای آمریکایی میباشد.
علیرغم محدودیتهای عملیاتی این هواپیما روسها از آن در رابطه با المپیک استفاده خواهند کرد تا
عالوه بر به نمایش گذاشتن ایلیوشین ـ  86موجب به رسمیت شناخته شدن عملکرد کل ایرفلوت نیز
بشوند .این خط هوایی خود را تحت عنوان ”حامل رسمی المپیک“ پوشانده است و این عبارت به زبان
انگلیسی بر روی بسیاری از هواپیماهای جدید آن چاپ شده است .به دنـبال آزمـایشهای بـیشتر و
آشناسازی خدمه پرواز٬ایلیوشین ـ  86در بهار آتی آماده پرواز خواهد شد که پس از انجام عملیات پرواز
داخلی ٬در خطوط بینالمللی اروپای شرقی و غربی نیز به کار خواهد پرداخت .تصور میرود که هنگام
بازگشایی المپیک ده فروند از این هواپیماها عملیات خود را آغاز نمایند.
با وجود اینکه هواپیماهای ایلیوشینـ 86از پوشش مطبوعاتی کافی برخوردار خواهند بود ٬لیکن برد
ـکوتاه آن و تعداد غیرمکفی آن مانع از گسترش پروازهای آن در المپیک خواهد گردید .به جای آن
ایرفلوت از تعدادی از هواپیماهای دوربرد اس الـ 62و هواپیمای میان برد تییوـ 154در زمینه باال
استفاده خواهد کرد) .آقای شکلفورد ٬پیام) (6288 ٬منبع :کمیته اروپا و آمریکا جی  ٬2متعدد(.
2ـ )خیلی محرمانه  /غیر قابل رؤیت برای بیگانگان ـ تمام پاراـگرافها( شوروی :سفارت آمریکا در
مسکو معتقد است که شوروی به میزان تبلیغات عمومی خود علیه کاربرد مـوشکهای پـرشینگ  2و
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موشکهای کروز در اروپای غربی افزوده است .سفارت با خاطرنشان ساختن نکات مطروحه در سخنان
برژنف در روز دوشنبه در برابر هیئت نمایندگان سوسیالیست بینالمللی و گزارش هفته جاری پراودا در
مورد طرح مدرن سازی نیروهای اتمی ناتو ٬نشان میدهد که مسکو میخواهد صحنه را برای سخنرانی
برژنف در برلن در شنبه آتی آماده کند .مسائل امنیتی اروپا یکی از موضوعات این سخنرانی خواهد بود.
هشدار  19سپتامبر شوروی در پراودا که طی آن مسکو در رابطه با موشکهای غربی به رقابت خواهد
پرداخت دیروز توسط عضو کمیته مرکزی زاـگلدوین دریک کنفرانس مطبوعاتی در مسکو تکرار شد .طبق
برآورد پیشین سفارت در مسکو مبنی بر اینکه روسها در این لحظه از لحن بدون تهدید استفاده خواهند
ـکرد تا بر غرب تأثیر مثبتی بگذارند ممکن است صحت نداشته باشد .لحن و محتوای سخنرانی فردای
برژنف مقاصد شوروی را در این رابطه روشن خواهد ساخت )خانم بلیس ٬پی ام٬
.(6285
)منبع :سفارت آمریکا در مسکو ٬دفتر اطالعاتی خارجی ٬کمیته اروپا آمریکا ج .(2
3ـ )سری  /غیر قابل رؤیت برای بیگانگان ـ تمام پاراـگرافها( غنا :علیرغم انتقال آرام به حکومت
غیرنظامی در  24سپتامبر ٬بوروکراسی غنا هنوز با وقفههایی رو به رو میباشد .پارلمان نیز انتصاب
وزارت رئیس جمهور سلیمان را تأیید ننموده و مکانیزم دولتی را بدون رهبریت به حال خود رها کرده
است .سلیمان نیز در مورد بافت شکننده سیاسی نگرانیهایی دارد .سرپرست پیشین یعنی راولینگ هنوز
غنا را ترک نگفته است .او هنوز هم یک چهره محبوب عمومی است و هنوز هم مانعی بر سر راه رژیم
ضعیف سلیمان به شمار میآید.
در اواخر هفته گذشته بین پرسنل نظامی و پلیس غنا در تاـکورادی برخوردهایی در گرفته است .پلیس
دو عضو نیروی هوایی را به علت بینظمی و حدود  200پرسنل نیروی هوایی را به خاطر راهپیمایی علیه
پلیس و پادگانهای نظامی دستگیر نمود در حالی که دو فروند هواپیما در سطح پایین به پرواز درآمده بودند
و چند تیر هشدار دهده نیز شلیک گردیده بود.تعداد بیشماری از افراد پلیس مضروب گردیده و پنج نفر از
آنها به قرارگاه هوایی تاـکورادی منتقل گردیدند .بنابه گزارش یکی از افراد پلیس بعدًا در گذشته است.
دیروز ٬پلیس غنا به عنوان اعتراض دست به یک اعتصاب عمومی زد و بانکها و دیگر نهادهای حساس
عمومی را فاقد حفاظت به حال خود رها نمود .اـگر این اعتصاب ادامه یابد وضع امنیتی دوباره رو به
وخامت خواهد نهاد .شایعات مربوط به اینکه عناصر نظامی در نظر دارند بار دیگر کنترل کامل را به دست
ـگیرند نمیتواند بیپایه باشد .خشونت اخیر ٬حضور راولینگ و عدم توانایی سلیمان در به کار انداختن
مکانیزم دولتی سبب خواهد شد که مشکالت غنا به این زودیها حل نگردد )منبع :آژانس اطـالعاتی
دفاعی(.
4ـ )سری( دیگر رویدادهای مهم:
الف) :طبقه بندی نشده( یمن شمالی و جنوبی :در بیانیه مشترک اتحاد تنها یادآوری شده که کمیتهها
جلسات خود را تشکیل خواهند داد .هنوز در جهت متحد ساختن دو یمن پیشرفتی حاصل نشده است
)مطبوعات(.
ب) :سری( نیجریه :نیجریه تانکهای تیـ 55خریداری شده از شوروی را دریافت میکند .تا به حال
پنج تانک دریافت شده و  60تانک دیگر در آینده دریافت خواهدگردید .خدمههای مربوطه نیز در هند و
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شوروی آموزش میبینند )آژانس اطالعاتی دفاعی ٬دفتر وابسته دفاعی آمریکا در الـگوس(.
5ـ )طبقه بندی نشده( عالئم و هشدارهای اطالعاتی :در رابطه با وضع عالئم و هشدارهای اطالعاتی
تا امروز  13مهرماه  1358تغییری پدید نیامده است )منبع :کمیته اروپا آمریکا جی .(2
سند شماره )(76
سری
از :فرماندهی قوای آمریکا در اروپا در واهینیگین آلمان
تاریخ 9 :اـکتبر  79ـ  17مهر 58
به :مجمع گردآوری خالصههای اطالعاتی 994
غیر قابل رؤیت برای بیگانگان ٬غیر قابل انتشار بـرای پـیمانکاران و مشـاوران پـیمانکار ٬هشـدار
اطالعاتی
هشدار اطالعاتی شامل شیوهها و منابع حساس اطالعاتی است
1ـ )تمام پاراـگرافها سری هستند( شوروی :در ضیافتی که جهت بـزرگداشت سـیامـین سـالگرد
جمهوری دموکراتیک آلمان برپا شده بود ٬رئیس جمهوری شوروی برژنف اعالم داشت که شوروی به
طور یک جانبه حدود ” 20000خدمه“ و  1000تانک خود را در دوازده ماه آینده از آلمان شرقی فرا
خواهد خواند .برژنف اظهار داشت که این نیروها از اروپای مرکزی فرا خوانده خواهند شد ٬ولی درباره
ترکیب و یا محل تمرکز دوباره آنها سخنی به میان نیاورد.
همچنین برژنف اظهار داشت که حاضر است تعداد سالحهای هستهای برد متوسط خود را در غرب
روسیه کاهش دهد ٬به شرط آنکه غرب نیز در قبال سیستمهای مشابه خود دست به چنین عملی بزند .وی
همچنین اظهار داشت که حاضر است درباره تمرینها و حرکات نظامی پیشنهادی به طرق زیر به مذاـکره
بپردازد :تعداد نظامیان را در مانورها از  25000نفر به  20000تن کاهش دهد؛ درباره نقل و انتقاالت
نظامی بااستعداد بیش از  20000نفر اطالعاتی منتشر سازد و مانورهای نظامی در برگیرنده بیش از چهل
هزار تا پنجاه هزار نفر را حذف نماید.
در روز یکشنبه خبرگزاری تاس اظهار داشت که انتظار میرود که غرب نیز بـه دنـبال شـوروی
امتیازهای مشابهی را اعطا نماید .نقاط مبهمی که در این اعالمیه عقبنشینی و نیز خـواسـتار عـمل
تالفیجویانه شدن وجود دارد این است که بعضی از جنبههای پیشنهادات شوروی از قبیل تعداد واقعی
نظامیان یعنی ” 20000نفر“ و اعالم مقصد آنها بستگی به عکسالعمل غرب دارد .مهمتر از همه اهداف
نظامی این عقبنشینیهاپیشنهادی بسیار مهم است .در صورتی که این رقم از نیروی زمینی کاسته شود ٬که
 20000نفرتشکیلدهنده  20لشگر شوروی میباشد ٬حدود پنج درصد نیروی زمینی شوروی را تشکیل
میدهد ٬این رقم کاسته شده میتواند با تأثیر کمتری پراـکنده گردد .عالوه بر این ممکن است این افراد را از
حالت فعال بیرون بیاورند ٬ولی باز هم در جمهوری دموکراتیک آلمان نگهدارند.
هزار دستگاه تانک پیشنهادی نیز که تشکیل دهنده تانکهای سه لشکری باشد میتواند از گـروه
تانکهایی انتخاب شود که جای خود را به تانکهای مدرنتری دادهاند ٬ولی هنوز به شوروی بازگردانده
نشدهاند و یا از واحدهای آموزشی فرا خوانده شوند بدون اینکه قدرت فعال نیروی تانکی را کاهش دهند.
احتماًال شوروی میخواهد به تجدید سازمان دست بزند و فرمانده قوای آمریکا در اروپا درباره هرگونه
تغییر نیرو در پاییز آینده که نشانه افزایش و یا کاهش نیرو باشد گزارش خواهد داد.
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رهبران اروپا در انظار عام و یا به طور خصوصی جنبههای ظاهرًا مثبت سخنرانی برژنف را قبول
ـکردهاند ٬ولی در اصل معتقدند که چنین اعالمیهای در نظر دارد طرحهای سازمان پیمان آتالنتیک شمالی
را در جهت باال بردن بنیه دفاعی متوقف سازد و در عوض نیروی پیمان ورشو را دراروپای شرقی افزایش
بخشد )سرگرد فریمان ٬پیام ) (6182منبع :ریاست آژانس اطالعاتی ٬نمایندگی آمریکا در ناتو ٬نیروی
هوایی آمریکا در اروپا ٬فرماندهی قوای آمریکا در اروپا 2ـ.(J
2ـ )همه پاراـگرافها سری  /غیرقابل رؤیت برای بیگانگان( رودزیا موزامبیک :نـیروهای امـنیتی
رودزیایی وارد سومین ماه حمالت خود علیه اهداف درون موزامبیک شدهاند .آخرین حمله نفوذی به مرز
در  27سپتامبر آغاز و تا اول اـکتبر ادامه یافت .هدف این حمله بزرگترین اردوگاه زانو در  40مایلی شمال
شرقی اوتمالی در موزامبیک مرکزی بود .گزارشات رسیده از سالیسبوری حاـکی از آن است که مقاومت
زانو شدیدتر از آنی بود که انتظار میرفت ٬ولی حمالت هوایی وجبههای سبب شد که مدافعین به تونلها و
پناهگاههای اردوگاه که حدود  25میل مربع مساحت دارد رفته پنهان شوند .تعداد کشتهشدگان چریکها
حدود  1000نفر تخمین زده شده است.
پناهنده شدن دو تن از نظامیان موزامبیک که یکی از آنها یک افسر بود احتماًال در موفقیت این حمله
نقش به سزایی داشته است ٬چون وی اطالعات مهمی را درباره این هدف در اختیار قرار داده بود .مقدار
زیادی اسناد ٬مهمات و تجهیزات نظامی از قبیل تفنگهای ضدهوایی به غنیمت گرفته شده یا نابود شدند.
تنهادرگیری که نیروهای موزامبیکی در آن شرکت یافتند حمله نیروی مرکب از شش تانک تی ـ  34بود که
آنها را هم نیروهای رودزیایی توسط سالحهای ضدتانک به غنیمت گرفته عقب راندند.
این حمله آخر با حمله قبلی که در سپتامبر صورت گرفت و طی آن امکانات موزامبیکی متحمل
خسارات سنگینی شدند قابل مقایسه است .در حمالت قبلی نیز پلها ٬خطوط راهآهن و دیگر عناصر
زیربنایی نقل و انتقاالتی که توسط چریکهای موزامبیک مورد استفاده لجستیکی قرار میگرفت تخریب
ـگردیده بود .بدون شک مقامات موزامبیک در نتیجه این حمالت بسیار خشمگین شدهاند و ادامه این
حمالت باعث شده است که ماپوتو تقاضای کمک از خارج داشته باشد .مقامات موزامبیکی احتماًال ترس
از آن دارند که زانو مذاـکرات لندن را نادیده بگیرد که البته گزارش رسیده در امروز صبح حاـکی از آن است
ـکه به بنبست رسیده است .یک بار دیگر نیروهای رودزیایی از حمله به نیروهای زاپو در زامبیا امتناع
ورزیدهاند.
نفوذ نیروهای زاپو به درون رودزیا هنوز هم ادامه دارد ٬ولی تماس و برخورد میان نیروهای زاپو و
نیروهای رودزیایی در همان میزان حداقل باقی مانده است .ظاهرًا نکومو رهبر زاپو نیروهای خود را
متوقف نموده است و به انتظار نتیجه مذاـکرات لندن است و فقدان حمالت رودزیا علیه زاپو این تردید را
برمیانگیزد که شاید نکومو در سلسله مراتب رودزیایی دست به معاملهای زده است ٬یعنی نیروهای خود
را متوقف ساخته است تا حمله از طرف رودزیاییها علیه اردوگاه زاپو در زامبیا صورت نپذیرد.
3ـ )سری  /غیر قابل رؤیت برای بیگانگان ـ غیر قابل انتشار برای پیمانکاران و مشاوران پیمانکار ـ
هشدار اطالعاتی( دیگر رخدادهای مهم:
الف):سری( شوروی کوزموس  1139که یک قمرعکسبرداری ژئوفیزیکی است در  5اـکتبر واردمدار
نموده است ٬در حالی که یک قمر عکسبردار دیگر نیز در مدار دارد.
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ب) :سری  /غیر قابل رؤیت برای بیگانگان( شوروی :این کشور به آزمایش یک سالح هستهای
صلحآمیز در اعماق زمین در شوروی مرکزی در تاریخ چهارم اـکتبر دست زد .قدرت تقریبی آن  39کیلو
تن میباشد.
پ) :سری( آلمان شرقی :جشن ”روز ملی“ در هفتم اـکتبر برگزار گردید .در این جشن همان گونه که
انتظار میرفت تانکهای تیـ 72نیز به چشم میخورد .موشکهای سامـ 9نیز دیده میشد ٬که احتماًال اینها
از نیروهای شوروی قرض گرفته شده است.
ت) :سری( فرانسه :ظاهرًا در نظر دارد  AGIبری را به مدت یک ماه به جزایر کارائیب بفرستد تا علیه
ـکوبا مورد استفاده قرار گیرد .اساسًا مأموریت آن مداخلهـگری و نیز سعی درشناخت نقاط استراق سمع در
مارتینیک و گوادلوپ میباشد .دیگر اعمال آن عبارت خواهند بود از کنترل نقل و انتقاالت در رابطه با
نیروهای نظامی کوبا و اهداف واقع در آفریقا.
ث) :سری غیر قابل رؤیت برای بیگانگان ـ غیر قابل انتشار برای پیمانکاران و مشاوران پیمانکار٬
هشدار اطالعاتی( ترکیه :ارتش اقدامات امنیتی را در رابطه با انتخابات  14اـکتبر افزایش داده است .به
طوری که یک سوم ارتش مأمور است تا به برقراری امنیت در ایاالتی که قرار است محل بـرگزاری
انتخابات باشد بپردازد) .فرمانده قوای آمریکا در اروپا(.
ج) :طبقه بندی نشده( ترکیه :گونز وزیر کشور در پایان هفته گذشته استعفای خود را تسلیم اجویت
نمود .این حرکت که گویا یک حرکت سیاسی است به خاطر روابط عشقی وی با یک خواننده رخ داده
است .بنابه گزارشات رسیده وزیر جنگل ٬لیهان به جای گونز انتخاب شده است.
چ) :طبقه بندی نشده( لبنان :در روز دوشنبه  40نفر ربوده شدهاند که در میان این گروه  7نفر از اعضای
رئیس جمهورپیشین فرنجیه نیز وجودداشتهاند و  7نفر نیز به قتل رسیدهاند .این واقعه میتواند بیدار کننده
خصومت درون مسیحی باشد.
4ـ )سری ـ غیر قابل رؤیت برای بیگانگان( شرایط هشدار دهنده) :سری  /غیر قابل رؤیت برای
بیگانگان( اوضاع سیاسی و نظامی همه کشورهای در حوزه مسؤولیت فرمانده قوای آمریکا در اروپا به
استثنای موارد زیر از نقطه نظر اطالعاتی عادی ارزیابی شده است:
الف
ـکشور  /طبقهبندی

ایران  /سیاسی
لبنان ـ اسرائیل  /نظامی
سوریه ـ اسرائیل  /نظامی
لبنان  /سیاسی
یمن جنوبی  /سیاسی
ب .دیگر کشورها
ناتو
ترکیه  /سیاسی
مدیترانه  /شمال آفریقا
مصر ـ لیبی  /نظامی

اوضاع
ـکنونی

اوضاع
ـگذشته

تاریخ
تغییر اوضاع

4
4
4
4

2
3
5
5
5

 2فوریه 1979
آوریل 1976
 14ژانویه 1978
 17نوامبر 1978
 13اوت 1979

اوضاع
بیثباتی کامل
تشنج  /برخوردها
امکان وقوع برخوردهای دیگر
ـکاهش تشنج
شورش

4

5

 26دسامبر 78

شورشهای داخلی

4

5

ژوئیه 78

درگیریهای مرزی
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الجزایر ـ مراـکش  /نظامی
موریتانی  /نظامی
دیگر کشورها
اتیوپی  /سیاسی
اتیوپی ـ سومالی  /نظامی

4
4

3
3

 23مارس 1976
 23مارس 76

امکان درگیری نظامی بر سر صحرای غربی
عملیات علیه چریکها در صحرای غربی

4
4

3
3

 19ژوئن 1978
 15ژوئن 1978

حمالت خرابکارانه در شمال

چاد  /نظامی
چاد  /سیاسی
اوگاندا  /سیاسی
رودزیا  /نظامی
رودزیا  /نظامی
آنگوال

4
4
4
4
4
4

5
3
5
5
5
5

 15دسامبر 1978
دوم آوریل 1979
پانزدهم آوریل عدم1
 14دسامبر 1978
 13آوریل 1979
اول 1979 / /

سند شماره )(77

حمالت تحتالحمایه سومالی در منطقه

اوگادن اتیوپی ادامه دارد
حمالت
شورشهای درونی
عدم ثبات
حمالت
تشدید حمالت در داخل رودزیا
عدم اطالع

محرمانه

تاریخ 9 :اـکتبر  79ـ  17مهر 58
شرکت کنندگان :عالیجناب والدیمیر وینوگرادف سفیر اتحاد جماهیر شوروی در ایران
ال .بروس لینگن کاردار موقت سفارت آمریکا در تهران ایران
صورت مذاـکره
موضوع :گفتگو با سفیر شوروی
من یک دیدار تشریفاتی از سفیر شوروی در اقامتگاه او در محل سفارت شوروی )به مساحت 10
هکتار( در مرکز تهران به عمل آوردم .سفیر شوروی به زبان انگلیسی به نحو عالی تکلم میکند .او تقریبًا
پنجاه و پنج ساله است ٬لحن بسیارمالیم وآسودهای دارد و یک مرد بسیاردوستانهای است.او اـکنون 2/5
سال است که در تهران اقامت دارد .قبًال او سفیر شوروی در ژاپن بوده است)بارایشاور( و قبل از آن نیز
سفیر شوروی در قاهره .از قاهره او به عنوان رئیس مشترک )بابونکر( در مذاـکرات کنفرانس ژنو درباره
خاورمیانه فرستاده شده بود.
همسرش همراه اوست .او سه فرزند بالغ دارد که همگی در علوم فیزیک کسب تحصیل کردهاند .او سه
نوه دارد .او اخیرًا در بیمارستان شوروی در تهران تحت عمل جراحی آپاندیس قرار گرفته بود.
سفیر گفت در حال حاضر حدود  2500روسی در ایران با خانوادههایشان اقامت دارند .قسمت اعظم
آنها در کارخانه ذوبآهن در اصفهان و در یک نیروگاه برق در اهواز اقامت دارند ٬این نیروگاه اخیرًا در
اهواز در دست ساختمان است و یک طرح بسیار بزرگی است که پس از اتمام همه کارها به مقامات ایران
تحویل داده خواهد شد .او گفت بجز ”چند کارشناس فنی“ در شیراز در ایران هیئت نظامی ندارند و تنها
سفارت شوروی یک مدرسه چهار کالسه در محوطه سفارت دارد.
من درباره تجربیات شورویها در ایران نسبت به ظرفیتها و تواناییهای ایـران در مـورد نگـهداری
پرسشهایی کردم .سفیر شوروی ظاهرًا مواظب آن بود که از هرگونه اظهار نظر انتقادی اجتناب کند مفاهیم
نگهداری حفاظتی به ویژه در مورد طرح اهواز با مشکالتی رو به رو شده بودند .او ذخایر سنگ آهن ایران
را دارای کیفیت عالی توصیف کرد و مشکل موجود در اصفهان را به تولید کک از زغال سنگ مربوط
دانست و گفت که یکی از دشواریها وادار کردن ایرانیان به کار مؤثر در معادن زیرزمینی است.
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سفیر ظاهرًا در مورد تعداد بزرگی از ایرانیان که در حال حاضر برای رفتن به ایاالت متحده در پی
ـگرفتن روادید هستند کنجکاوی نشان داد ٬او با انبساط خاطر درباره تضاد بین این موضوع و برداشتهای
انتقادی مطبوعات ایاالت متحده اظهار نظر کرد.
او مالقات نیمه شب خود را با طالقانی در همان شبی که طالقانی فوت کرد توصیف نمود .سفیر به
تازگی از مسکو بازگشته بود و برای تشریح سیاست شوروی برای طالقانی و به ویژه رد اتهاماتی که به
موجب آنها شورویها در ـکردستان آشوب برمیانگیزند ٬تقاضای مالقات با طالقانی را کرده بود .او به
طالقانی گفته بود که شورویها در کمک به تجزیه ایران که ممکن است منجر به آن شود که چند حکومت
ـکوچک و ضعیف در مرز جنوبی شوروی به وجود آید نفعی ندارند .او گفت بسیار بهتر است یک ایران
مستقل و نیرومند و البته دوست اتحاد شوروی وجود داشته باشد ٬او از طالقانی پرسیده بود که چه مدرکی
درباره درگیری شوروی در این باره وجود دارد .او اشاره طالقانی را به مسلسلهای کالشینکف مورد طنز
قرار داد و گفت این گونه سالحها ساخته و همه جا پیدا میشود .او از طالقانی خوشش آمده بود زیرا
طالقانی شخصی بود که میشد با او گفت و شنود داشت .پس از این مالقات نیمه شب طالقانی حاضر شده
بود مطلب مثبتی درباره منافع شوروی در ایران بگوید و مرگ طالقانی مانع چنین اظهار نظری شده بود.
سفیر درباره باال گرفتن موج دشواریها در ـکردستان اظهار سردرگمی کرد .او گفت که انتظار نمیرفت
در حال حاضر چنین وضعیتی پیش آید .سفیر اظهار داشت که اطالعات بسیار ناچیزی
درباره دستگاه رهبری کردها دارد.
سفیر گفت که اـگر رژیم ایران با کارایی بیشتری با مسئله ملیتها رو به رو نشود ایران در آینده مشکالت
جدیدی در مورد ”ملیتها“ خواهد داشت .او گفت که سعی کرده است وزیران دولت موقت ایران از جمله
یزدی را متقاعد سازد.یزدی تأـکید کرده بود که درباره حساسیتهای کردها ٬رژیم ایران آـگاهی کامل دارد و
در قانون اساسی پیشبینیهایی درباره شوراهای محلی و زبان محلی و غیره به عمل آمده است کـه
انتظارات کردها را رفع خواهد کرد ٬ولی سفیر گفته بود که اینها همه کافی نیست.
سفیر شوروی آنگاه برداشت مسئله ملیتها را از سوی لنین در اتحاد شوروی برای من به تفسیر تشریح
ـکرد و گفت که این برداشت بعدًا ثابت کرد که صحیح بوده است .لنین درباره حق جمهوریها برای جدا شدن
پافشاری کرده بود؛ ولی بعد تشخیص داده بود که این جمهوریها نباید جدا شوند ٬ولی متقاعد شد که دادن
حق جدا شدن به آنها برای راضی نگهداشتن آنها الزم است .این مطالب و همچنین تصریحات مفصل
دیگری جهت خودمختاری در اتحاد شوروی تا این تاریخ مسئله ملیتها را تحت کنترل نگهداشته است و
امروز تحول جامعه شوروی بدون ایجاد مزاحمتی ناشی از مسائل مربوط به
ملیتها نشان دهنده عاقالنه بودن برداشت لنین میباشد.
این خطی است که او با ایرانیان در میان گذارده است ٬ولی متأسفانه آنها قادر نیستند مشکالتی را که با
آنها مواجه هستند به نحو صحیح درک کنند و یا نیاز به برداشت دیگری را در نظر داشته باشند .سفیر٬
خمینی را به عنوان یک شخصیت سرسخت و غیرقابل انعطاف توصیف کرد و اظهار داشت گفت و شنود با
چنین شخصی دشوار است ٬ولی خمینی در عین حال یک مرد توانایی است .او )وینوگرادفـم( دولت
اسالمی را به عنوان یک دولت غیر واقعبین در آینده دراز مدت توصیف کرد و گفت اسالم به عنوان یک
نیروی متحد کننده و حکومت کننده در کشوری مانند ایران یک ایدئولوژی کافی نیست.
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سند شماره )(78
سری
از :ستاد فرماندهی آمریکا در اروپا ٬واهینیگین آلمان
تاریخ 17 :اـکتبر  1979ـ  25مهر 58
به :مجمع گردآوری خالصههای اطالعاتی
غیر قابل رؤیت برای بیگانگان ـ هشدار اطالعاتی
موضوع :خالصههای اطالعاتی ستاد فرماندهی نیروهای آمریکا در اروپا
موضوع 1 :ـ روسیه :تولید هواپیماهای حمل و نقل )سری ـ غیرقابل رؤیت برای بیگانگان
هشدار اطالعاتی( 2ـ پیشرفتهای مهم دیگر )سری( 3ـ عالئم و هشدارهای اطالعاتی :بدون تغییر
)طبقهبندی نشده(
1ـ تولید هواپیماهای حمل و نقل روسی در خالل نیمه اول  1979مجموعًا به  180فروند رسید٬ادامه
ـکاهشی که برای اولین بار در  1977مشاهده شد .این کاهش براساس یک مأخذ ساالنه در مجموع به 9
درصد در سال جاری رسیده است واین به حمل ونقلهایی به فواصل کوتاه منحصر شده است ٬اـگرچه تولید
هواپیمای  CURLدر همان حدود  100فروند در هر سال باقی مانده است ٬برنامههای تولید زغال سنگ و
هیدروکربور دورهاش به سر رسیده و تولیدات زغال سنگ میتواند تا به حال به پایان رسیده باشد.
تولید یک هواپیمای دوربرد دیگر :تولید هواپیمای عکسبرداری شناسایی نیز امسال ممکن است به
پایان برسد .در مقایسه با این هواپیماهای کوچک ساختن جتهای دوربرد و برد متوسط دیگری به طور
ثابت ویکنواخت آغاز شده است .محصوالتشان در خالل  6سال گذشته به بیش از دو برابر رسیده است و
اـکنون به میزان  180فروند در سال در این برنامههای دراز مدت و میان مدت رسیده است.
برنامه تولید جتهای حمل و نقل نظامی دوربرد که از نیرو و اهمیت ویژهای برخوردارند ٬هنوز نسبت
به رقمهای سالهای اخیر در حال پیشرفت است و است.
بیشتر برنامههای باقیمانده اساسًا تغییری نکردهاند .تولید هواپیماهای دوربرد و میان برد کمی صعود
ـکرده است ٬ولی تولیددوهواپیمای دیگردوربرد مدل کالسیک و میان برد ) CRUSTYغول پیکر( به همان
تعداد سالهای اخیر باقی مانده است.
هواپیماهای حمل و نقل سوپرسونیک در ابتدای  1979کامل شد که مجموع تولیدات آن را به 13
فروند رساند .این برنامه همچنین هنوز با مشکالتی برخورد میکند و ممکن است به زودی به پایان رسد.
هواپیماهای حمل و نقل جدید متعددی در دست تکمیل هستند ٬ولی پیشرفت محدودی در هر یک از
برنامهها دیده شده است .فقط  CUMBER 2اتوبوسهای هوایی مسافربری با ظرفیت  350نفر در 1979
تولید شدهاند .رقم آن جمعًا به  4میرسد و بیشتر انتظار میرود در رابطه با المپیک  ٬1980شرکت هوایی
شوروی )ایرفلوت( از آن استفاده کند .ولی یقین میرود که مشکالتی در رابطه با این برنامه وجود داشته
باشد .هواپیما ابتدا در سال  1975مشغول پرواز شد ٬ولی طبق گزارشهای رسیده تولید سریهای جدید تا
سال دیگر شروع نخواهد شد.
شورویها در برنامههای دیگر گزارش میدهند که یک  COALERدومی ساخته شـده است .ایـن
هواپیمای سبک و سریع پرواز و سریع نشین در حال حاضر به وسیله روسها به عنوان یک هواپیمای مدل
آزمایشی تلقی میشود و قبل از اینکه تصمیمی در مورد تولید زنجیرهای آنها گرفته شود سالها بـاید
آزمایش بشوند .هیچ نشانهای از پیشرفت در مورد برنامه  CLINEمشاهده نشده است )این هواپیماها با
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تغییراتی در سیستم  CURIساخته شده است و اصًال برای صدور در نظر گرفته شدهاند( .در مجموع تا
زمانی که مسئله سوخت هواپیماها حل نشود تولید هواپیماهای حمل و نقل کاهش خواهد یافت.
2ـ )سری( پیشرفتهای مهم دیگر؛
 Aـ )سری( روسیه :دومین دوره ماهواره تقویت کننده نیروی دریایی خود را در  16اـکتبر وارد مدار
نمود .در حال حاضر  6دستگاه مشغول کار هستند.
 Bـ )طبقه بندی نشده( اسرائیل :نیروهای امنیتی سه خانه متعلق به اعضای جبهه آزادیبخش عرب را
در غزه منفجر کردند که یکی از آنها اقرار به کشتن یک سرباز اسرائیلی در ژانویه کرده بود.
 Cـ )خیلی محرمانه( صحرای غربی :در  14اـکتبر جبهه پولیساریو به پایگاه مراـکشی در محبس حمله
ـکرد و به آن آسیب رساند .جزئیات گزارش نشدهاند.
 Dـ )خیلی محرمانه( زامبیا :در  12اـکتبر دو پل مهم بر روی رود چابزی در شمال غربی زامبیا منفجر
شد که خط آهن اصلی و جاده مربوط به دارالسالم را از هم جدا کرد .لوزاـکا به طور علنی کماندوهای
رودزیایی را مسؤول این حمله دانست .این زامبیا را مجبور به اتکای بیشتری بر روی راههای حمل و نقل
رودزیا خواهد کرد.
3ـ )طبقه بندی نشده( عالئم و هشدارهای اطالعاتی هیچ تغییری برای قسمت ”وضع هشدارها و
نشانهها“ امروز  17اـکتبر  79نکرده است.
سند شماره )(79

خیلی محرمانه
تاریخ 24 :اـکتبر  79ـ  2آبان 58
به :وزارت امور خارجه ـ واشنگتن ـ فوری
از :سفارت آمریکا در تهران
موضوع :نظر شوروی درباره ایران
1ـ )تمام متن خیلی محرمانه(
2ـ ”وینوگرادوف“ سفیر روسیه در ایران که تقریبًا با تمام رهبران اصلی ایران مالقات کرده است اخیرًا
در صحبتهایش در سر میز شام صادقانه از دولت ایران یاد کرد .به قول امیر انتظام ”اـگر یک در را )به روی
روسها( ببندی ٬از در دیگر با پیشنهاد یا مطالعه وارد میشوند“.
3ـ وینوگرادوف تا به حال چهار بار با خمینی دیدار داشته است .وی از خمینی به عنوان مرد بزرگ
راستی و معلم بیمیل به پذیرفتن )نظرها( یاپست و مقام و متخصص در مسائل سیاسی داخلی و بینالمللی
یاد کرد .به عقیده وی طالقانی واقعگراتر از خمینی است .وینوگرادوف معتقد است که بهشتی با هوشترین
و از نظر سیاسی متخصصترین رهبر مذهبی ایران است .وی از بنیصدر با استهزاء یاد کرد.
4ـ روسها معتقدند که خطرناـکترین مشکل دولت ایران در شورش ـکردستان به دلیل اقتصاد راـکد این
ـکشور است .سفیر روسیه احساس میکند که ایرانیها سعی میکنند که مسئله ـکردستان را با زور و اقتصاد
این کشور را باتئوریهای خیالی اسالمی حل کنند که هیچکدام )به نظر وی( به نتیجه نخواهد رسید .اـگر چه
مسئله ـکردستان نهایتًا حل خواهد شد ٬ولی چشمانداز واقعی کمبودها ٬بیکاری و دیگر نابرابریهای جدی
اقتصادی منجر به نارضایتی طبقه پایینتر از خمینی میشود .این مسائل که اخیرًا شروع شده ٬چند سال
بیشتر دوام نخواهد داشت .وی اظهار تردید کرد که ممکن است عراقیها در مسائل کردها و اعراب ایرانی
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دخالت داشته باشند و این نظر را که ممکن است روسیه برای جلوگیری از دخالت عراق در مسائل داخلی
لینگن
ایران اعمال نفوذ نماید رد کرد.
سند شماره )(80
سری
از :مرکز خبری مراقبت اقیانوسی ناوگان در اقیانوس آرام ـ پرل هاربر
تاریخ 31 :اـکتبر  79ـ  9آبان 58
به :مجمع گردآوری اطالعات آمریکا چهار ٬شش ٬هشت
ـگزارش ویژه مرکز خبری مراقبت اقیانوسی ناوگان در اقیانوس آرام )طبقه بندی نشده(
1ـ )خیلی محرمانه( اطالعات زیر حاوی مطالبی است که در آن درباره میزان نیروهای دریـایی
شوروی در اقیانوس هند سخن رفته است.
2ـ)سری(حضوردریایی شوروی دراقیانوس هند در ده سال گذشته ازیک نیروی نمایشی کوچک به
یک نیروی دائمًا در حال گسترشی که سطح ثابت آن حدودًا دارای  18تا  19ناو جنگی و کمکی است
افزایش یافته است .نقش این نیرو این است که منافع شوروی در منطقه اقیانوس آرام را حراست و حفاظت
نماید .به عنوان یکی از وسایل سیاست خارجی شوروی٬شویندرون )احتماًال نام این نیرو است ـ م( سعی
در افزایش اعتبار و نفوذ شوروی داشته و به طور کلی تصویر شوروی را به عنوان یک ابر قدرت خالی از
ابهام مینماید .از نظر نظامی ٬این نیرو دیگر نیروهای دریایی موجود در منطقه را که ممکن است در زمان
افزایش تشنج ملزم به برخورد با آنها شود زیر نظر گرفته و درباره آنها اطالعات جاسوسی گردآوری
مینماید .عالوه بر این ٬امکانات ایجاد کنترل محلی ٬دخالت در اوضاع محلی و حفاظت از منابع شوروی
در منطقه را فراهم میآورد .عملیات عادی این ناوهای جنگی محدود میشود به خلیج عدن و منطقه
جنوبی دریای سرخ و حرکات هزارچندی یک بار به سوی خلیج فارس٬دریای شمالی عرب وسرزدن به
بنادرمتعددی از کشورهای واقع در حوزه اقیانوس هند )از قبیل موزامبیک ٬و سی شل ناوگانهای کوچکتر
و ناوهای مین جمع کن معموًال به عملیات گشتی در تنگه بابالمندب میپردازند .در حـال حـاضر
هواپیماهای آب و خاـکنشین شوروی نقش تدارکاتی را ایفا مینمایند .اطالعات حاصله حاـکی از آن
است که این هواپیماها بین عدن و جمهوری دموکراتیک خلق یمن اعمال تدارکاتی انجام میدهند ٬تا
ـکشتیهای تجاری شوروی در کمال امنیت به تخلیه کاالهای خود بپردازند و نیز این کار در بنادر اتیوپی٬
ماساوانا و آسب نیز صورت میگیرد .زیر دریاییهای شوروی نیز گویا ترجیح میدهند که در مناطق
عملیاتی خالی از تراـکم و باز خلیج شرقی عدن و غرب دریای عرب انجام وظیفه نمایند .گاهی هم
جسارت به خرج داده وارد آبهای جنوبی دریای سرخ میشوند.شویندرون برنامههای تمرینی و آموزشی
زیادی ندارد و قسمت اعظم اوقات خود را در لنگرگاههای ایجاد شده به وسیله شوروی میگذرانند.
3ـ )سری( از سال  1974سطح نیروی شویندرون از نظر زیردریایی به تعداد  460روز دریایی ثابت
مانده است؛ ناوگانهای جنگی ٬هواپیماهای آب ـ خاـک نشین ٬و ناوهای مین جمع کن در سطح تقریبی
 2100روز دریایی حفظ شده است ٬ولی در  1978تعداد هواپیماهای آب ـ خاـک نشین از میزان 490
روزدریایی تجاوز کرده ٬دو برابر گردید .این افزایش را مربوط به عقب نشینی شوروی از سـومالی و
حمایت شوروی از اتیوپی در جنگ علیه سومالی میدانند .در رابطه با این دو واقعه و افزایش عملیات
موقت ٬افزایشی نیز در نیروی دریایی اقیانوس هند و نسبت یک سوم سال قبل انجام گردید .شویندرون
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اصوًال مرکب از ناوگان اقیانوس آرام میباشد .چنین انتظار میرود که شوروی از ناوگان اقیانوس آرام
جهت نمایش حضور خود در اقیانوس هند باز هم ادامه دهد و در همان حال از کانال سوئز برای تجدید و
افزایش قوا بهره برداری خواهد کرد.
4ـ )سری( تعداد روزهای دریایی اسکادران شوروی در اقیانوس هند:
) 1979 1978تا  30سپتامبر(
365
467
زیر دریای
1478 1462
ناو جنگی سطح آبی
آب ـ خاـک نشین  /مین جمع کن 848 1555
3487 4959
ـکمکی  /پشتیبانی
افزایشی که در سطح ناوهای جنگی در  1979مشاهده میشود مربوط به حرکات بین ـ ناوگانی
میباشد.
5ـ )سری( نقطه اوج افزایش نیروی دریایی شوروی در اقیانوس هند در رابطه با بحرانهای منطقه و
نقل و انتقاالت بین ناوگانها بوده است .بحرانهای منطقهای مربوطه عبارتند از ٬خروج شوروی از سومالی٬
جنگ اتیوپی و سومالی ٬بحران ایران ٬برخورد بین جمهوری دموکراتیک خلق یمن وجمهوری عربی یمن٬
در ماههای تابستان و پاییز  1979روسها  7ناو جنگی و  2ناوچه را به اضافه ناومینسک به اقیانوس آرام
منتقل نمودند.
6ـ )خیلی محرمانه( سطح کنونی نیروی دریایی شوروی در اقیانوس هند ) 5ناو جنگی و  8ناوچه(
برابر است با میزان نیروی این کشور در زمانهای غیر بحرانی و کمی پایینتر از حالت عادی است.
الف :کاهش مربوطه ناشی از خاتمه کار کشتیهایی است که خطر نظامی ندارند )مانند کشـتیهای
هیدروگرافیک ٬کشتیهای پشتیبانی هوایی ٬کشتیهای جمع کننده اجسام شناور(.
ب :سطح کشتیهایی که خطر نظامی دارند سه رقم از سطح عادی و معمول کمتر شده است .برای این
ـکشتیها ) 2ناو جنگی و یک زیر دریایی( در هنگام زمستان جایگزین فرستاده خواهد شد.
7ـ )سری( عواملی که میتوانند سطح نیروی شوروی در اقیانوس هند را در آینده تغییر دهند عبارتند
از:
الف :دسترسی به مراـکز پشتیبانی در جزیره ضحلک و عدن که باعث میشود نیاز بـه کشـتیهای
لجستیکی کاهش پیدا کند٬
ب :ناوگان شویندرون از طریق کانال سوئز با ارسال نیروهای موجود در دریای سیاه و مدیترانه
میتواند افزایش پیدا کند٬
ج :حضور فزاینده شوروی در دریای جنوب چین و نیز دسترسی آن به پایگاههای  SRVسبب شده
است که این کشور در مواقع لزوم بتواند سریعًا اقیانوس هند را تقویت نماید٬
د :اوضاع نظامی ـ سیاسی منطقه اقیانوس هند در حال حاضر باثبات است.
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سند شماره )(81

خیلی محرمانه
تاریخ 2 :نوامبر  79ـ  11آبان 58
به :وزارت امور خارجه در واشنگتن دی .سی
از :سفارت آمریکا در لنینگراد
موضوع :سخنرانان لنینگراد به بحث پیرامون خاورمیانه میپردازند
1ـ آغاز خالصه متن :در تاریخ  15و  28اـکتبر در تاالر مرکزی سخنرانی لنینگراد سخنرانان در بحث
پیرامون سیاست خارجی به خاورمیانه توجه زیادی معطوف داشتند .آنها سعی داشتند به حضار بقبوالنند
ـکه سیاست آمریکایی ”ـکمپدیوید“ در حال سقوط است؛ موضوع دولتهای عربی محافظهـکار منطقه در
حال تغییر است و رهبریت اسالمی در ایران به انقالب خیانت کرده و ”انفجارات“ جدید دیگری در پیش
است و دیگر اینکه در رابطه با مرگ ترکی در افغانستان معلوم نیست واقعیت ماجرا چه بوده است .چند
اظهار نظر مطروحه فردی نیز قابل توجه است :به طور مثال ٬سازمان ساف به رهبری عرفات در تالش
است تا به طریقی اسرائیل را به رسمیت بشناسد؛ عربستان سعودی از پیشنهاد ارسال ”داوطلبین“ مصری
به افغانستان استقبال کرده است ٬و با قرار دادن منابع مالی در اختیار آمریکا سبب شده است که کمکهای
نظامی آمریکا به مراـکش علیه پولیساریو افزایش یابد و به رئیس جمهوری سودان نمیری فشار زیادی
وارد میشود تا یا قرارداد کمپدیوید را حمایت ننماید و یا جنگ داخلی جدید در جنوب سودان را پذیرا
شود و دیگر اینکه تا آنجا که به روابط دولتی منحصر میشود روابط بین ایران و شوروی حسنه است ٬فقط
عدم صدور گاز این کشور به شوری خصوصًا برای ارمنیها مشکالتی به وجود آورده است .پایان خالصه.
2ـ سخنرانی پیرامون سیاست خارجی در تاالر مرکزی سخنرانی لنینگراد در  15و  28اـکـتبر در
برگیرنده چند موضوع خاورمیانهای بود:
ـ سخنران  28اـکتبر سعی کرد ”سیاست ـکمپ دیوید“ را در ورطه ”سقوط کامل“ مجسم نماید؛ وی
مدعی است که پرزیدنت ـکارتر برای این برنامه خود ”یک پایه تجاری مانند“ در نظر نگرفته است .در 15
اـکتبر یکی از سخنرانان گفت که با کسالت شدید بگین” ٬ماه عسل“ بین مصر واسرائیل نیز پایان یافته است.
ـ این سخنران در توضیح گفت معادلهای صورت گرفته است که در آن ”مانورهای“ آمریکا سبب
”تضعیف دیپلماسی آمریکا“ شده است .به طور مثال وی به قطعنامه کانادا ٬آمریکا ٬کاستاریکا اشاره کرده
ـکه در سازمان ملل پیرامون آن از اعمال اسرائیل در جنوب لبنان با عبارت ”غیر ضروری“ به نرمی انتقاد
ـکرده است؛ پاسخ آمریکا در رابطه با فشار مصر در رابطه با افزایش هواپیماهای آن کشور چه بوده است و
دیگراینکه چطور آمریکا قانع شده است به اردن تانک بدهد در حالی که این کشور هنوز موضع خود را بر
سر قرارداد ـکمپ دیوید تغییر نداده است .این سخنران با خوشحالی اظهار داشت که شاه حسین پیشنهاد
آمریکا را رد کرده و گفته است که در صورت لزوم به شوروی روی خواهد آورد .ولی این سخنران با
اعتراف به این که اوضاع ”چندان هم ساده نیست“ خاطر نشان ساخت که فکر نمیکند اردن تهدیدات خود
را جامه عمل بپوشاند.
ـوقتی که درباره پیام پرزیدنت ـکارتر به سازمان ساف مبنی برلزوم به رسمیت شناختن اسرائیل توسط
این سازمان سؤال شد ٬این سخنران در  15اـکتبر پاسخ داد که سازمان ساف در حال تهیه طرحی است که به
دنبال آن چنین نتیجهای نیز حاصل خواهدگردید.وی گفت که شوروی به عرفات خاطرنشان ساخته است
ـکه همه کشورهای خاورمیانه حتی اسرائیل حق ادامه حیات دارند .در بحث پیرامون فلسطینیها ایـن
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سخنران گفت که آنها در میان اعراب پیشرفتهترین مردم هستند و ”بورژوازی ملی“ خود را تشکـیل
دادهاند ٬ولی اذعان داشت که از نظر سوابق ایدئولوژیک مارکسیستی با شوروی موافق نمیباشند.
3ـ سخنران  28اـکتبر به طورچشمگیری به ضعف دولتهای عربی ”به اصطالح محافظه کار“پرداخت و
ـگفت این ضعفها سبب ازدیاد نگرانی عربستان سعودی شده است.
ـ به گفته بسیاری  28000سرباز مصری برای سومین سال از نمیری در سودان حفاظت میکنند و
مصریها در این کشور موقعیتهای مهمی را اشغال کردهاند؛ با این وصف در این کشور قیامی پدید آمد که با
ارسال یک نیروی نظامی مصری ”در نطفه خفه شد“ ٬ولی اـکثریت سیاهپوستان سودان در صورتی که این
ـکشور خود را از قرارداد ـکمپ دیوید کنار نکشند همیشه خطر ایجاد یک جنگ داخلی را به همراه
دارند.
ـ این سخنران گفت برای سومین بار سادات دست به پاـکسازی ارتش زده است و در نتیجه 40افسر را
اخراج نموده است.
ـ وی پیش بینی کرد که حمایت آمریکا از مبارزه مراـکش علیه پولیساریو ”نتیجه غمانگیزی“ به دنبال
خواهد داشت )پچالنیه ریزولتاتی( ٬چون مراـکش قدرت حمایت از این جنگ غیر مردمی را ندارد .مصر
پیشنهاد کرده است که نظامیان این کشور را به مراـکش ارسال دارد تا نظامیان مراـکشی بتوانند آزادانه با
پولیساریو مبارزه نمایند .عربستان سعودی نیز قول داده است که علیرغم قرارداد اجالس اعراب که در
بغداد منعقد شده بود ٬از نظر مالی مصر را حمایت نماید تا او نیز بتواند تعادل رژیم شاه حسن را حفظ نماید٬
عربستان سعودی دیون مالی مراـکش را در قبال سالحهای آمریکایی خواهد پرداخت .این سخنران در
شگفت است که آمریکا چگونه میتواند کمکهای خود به مراـکش را توجیه نماید ٬در حالی که در سازمان
ملل و سازمان اتحادیه آفریقایی قرار است مسئله صحرای غربی به رفراندوم گذاشته شود .وی مدعی
است که پس از حمله پولیساریو به مراـکش مردم مراـکش به جای حمایت از دولت به حمایت ازپولیساریو
پرداختند .در این رابطه کمکهای الجزایر به پولیساریو نیز کامًال مورد تأیید قرار گرفت.
4ـ علیرغم اغراق پیرامون موفقیتهای شوروی و عدم موفقیتهای آمریکا در خاورمیانه ٬سخنرانان
نتوانستند یأس و بدبینی خود را پیرامون چند مسئله پنهان سازند .سخنران  15اـکتبر در رابطه با سؤالی از
وی در رابطه با اتحاد بین عراق و سوریه به طرز جالبی واقعگرایانه و رک گویانه پاسخ داد .این سخنران
ـگفت که اعراب اغلب از اتحاد سخن میرانند ٬ولی هیچگاه نتیجهای عاید نشده است .وی گفت که سوریها
میدانند که ورود نظامیان عراق به سوریه جهت کمک به آنها در نبرد با اسرائیل بسیار آسان است ٬ولی
نمیدانند که پس از خاتمه کار آنها را چگونه اخراج نمایند.
5ـ سخنران  15اـکتبر خیلی سعی داشت در مورد افغانستان ازپیشگویی اجتناب ورزد .گرچه حضار از
وی سؤال کردند که چه بر سر رئیس جمهور پیشین ترکی آمده است ٬وی گفت متأسفانه این تغییر خالی از
خونریزی نبوده است ٬ولی از نظر افرادی در سطح او معلوم نیست چه واقعهای رخ داده است .در یک
مرحله از سخنرانی وی که از عدم ثبات عربستان سعودی در ضدیت با ـکمپ دیوید سخن میگفت ٬ناـگهان
به انتقاد از عربستان سعودی که قول حمایت از مصر را در ارسال نیروی داوطلب به افغانستان داده بود
پرداخت.
6ـ سخنران  15اـکتبر درباره افغانستان خیلی پرحرفی کرد .اوایران و پاـکستان را متهم کرد که به تعویق
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انقالب در افغانستان دست زدهاند تا کشورهای خودشان از افغانستان پیروی نـنمایند .ایـن سـخنران
تعبیرات مختلفی را درباره دلیل جایگزینی ترکی توسط امین ارائه داد و اظهار داشت که غرب امیدوار است
امین قدری تفاوت داشته باشد ٬چون در آمریکا تحصیل کرده است .وی خاطر نشان ساخت که نیروهای
”ضد انقالبی“ بسیار نیرومندشدهاند .وی گفت که رژیم امین با مداخله خارجی ٬جنگ افزارها و مشکالت
دیگر رو به رو است .وی اذعان داشت که ترکی احتماًال خیلی تندروی کرده و رهبریت اسالمی را در
ـکشوری که  90درصد آنها مؤمن هستند از خود بیگانه کرده است .در پاسخ به سؤالی که پیرامون حزب
ـکمونیست افغانستان شده بود ٬این سخنگو اظهار داشت که رهبریت کمونیست است و وی اخیرًا با یک
هیئت نمایندگی جوانان کمونیست افغان مالقاتی داشته است و در انتها به طور خالصه گفت ”پس چه شده
است؟ هیچ ٬نیرومندترها قدرت را به دست گرفتهاند ٬همین“.
7ـ مهمترین گزارشی که درباره خاورمیانه در سخنرانیهای لنینگراد ارائه شد ٬درباره ایران بود کـه
حاـکی از یأس فزاینده شوروی میباشد .در سطح روابط دولتی به گفته سخنران  15اـکتبر روابط ”حسنه“
است ٬ولی این سخنران اذعان داشت که ایران به تجدید ارسال  20درصد از صادرات گاز خود که بر طبق
قرارداد باید به شوروی وارد شودنپرداخته است؛ وی در دنباله گفت که این توقف در صدور گاز به شوروی
ارمنیها را بیشتر دچار ناراحتی کرده است.
8ـ اظهارات دیگر این سخنران درباره ایران ٬نشان داد که روابط چندان هم ”رضایتبخش“ نبوده
است .بنابه گفته سخنران  15اـکتبر انقالب ایران دارای دو جنبه ضدکمونیستی و ضدامپریالیستی است.
سخنران به پیام حزب توده اشاره کرد که اعالم داشته بود انقالب را باید تا سر حد ”پیروزی نهایی“ ادامه
داد .او درباره نیاز به یک انقالب دوم در رابطه با اهداف آزادی و کامیابی سخن گفت )او خاطر نشان
ساخت که  4میلیون نفر بیکار که در برگیرنده بسیاری از روشنفکران نیز میباشد در ایران وجود دارد( و
درست است که خمینی عظیمترین قدرت را در دست دارد ٬ولی ازاحترام او دائمًا کاسته میشود و رهبریت
اسالمی که در حال حاضر در حال اداره کشوراست ٬دیگر قادر به ادامه راه نخواهدبود .در پاسخ به یکی از
حضار ٬سخنران گفت که معاهده  1921هنوز هم به قوت خود باقی است ٬ولی مداخله شوروی در صورتی
امکان خواهد داشت که کشور دیگری قصد مداخله نظامی داشته باشد )ـکه البته این جواب توسط یکی از
حاضرین که در ردیف جلو نشسته بود مورد تردید قرار گرفت(.
9ـ سخنران  28اـکتبر حتی بیش از سخنران قبل دچار یأس و بدبینی شده بود ٬چون در رابطه با وقایع
اخیر ایران اعالم داشته بود که اوضاع ”بسیار بحرانی است“ چون ”ارتجاع“ کنترل خود بر کشور را کامل
ـکرده است.
روحانیون اسالمی به کمک ”پیشرفتهترین اقشار“ جامعه به قدرت رسیدند ٬ولی اـکنون مردم بسیار
مأیوس شدهاند و تنها هشت درصد به قانون اساسی جدید رأی دادهاند .سخنران رهبریت کنونی را متهم به
چند کار کرده است که عبارتند از :خیانت به فلسطینیهایی که در ایران هستند؛ فروش نفت به اسرائیل از
طریق واسطهـگری یک شرکت انگلیسی؛بیتفاوتی این رژیم نسبت به حضور شاه در آمریکا به این دلیل که
بسیاری از شخصیتهای این رهبریت از ”حامیان آمریکا“ و نیز از اعضای سابق سازمان ساواـک شاه
میباشند.
10ـاز سخنران  28اـکتبرخواسته شد که درباره مسئله ـکردستان سخن بگوید.وی گفت کردهاخواهان
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خودمختاری ملی در یک ایران دموکراتیک هستند ٬ولی ”تغییرات“ سبب شد که رژیم ایران به چپیها
بخصوص حزب توده حمله نماید؛ در اینجا کردها به مطرح کردن این سؤال پرداختند که ”آیا در دولتی این
چنین متعصب از نظر مذهبی“ خودمختاری اصوًال میتواند وجود داشته باشد”.تا به حال کردها از خود
صبر و استقامت بسیار نشان دادهاند“ )استویکی(.
سخنران  15اـکتبر از اینکه خمینی مسؤولیت عصیان کردها را متوجه شوروی میداند ٬چون آنها چند
سالخ روسی داشته اند در حالی که همه نوع سالح در دسترس آنها قرارداشته ٬با لحنی انتقادآمیز یاد کرد.
11ـ سخنران  28اـکتبر با تغییر لحن سعی کرد از ایران کشوری مهاجم و توسعه طلب بسازد .وی ادعا
ـکرد که ”مذهب همیشه یک نیروی تهاجمی است“.ایران نه تنها در موضوع افغانستان مداخله میکند ٬بلکه
عربستان سعودی و عراق هم از ادعای باز پس خواهی جزیره بحرین توسط ایران دچار نگرانی شدهاند.
12ـ این سخنران در خاتمه گفت که آمریکا این نیروهای تفرقهـگر در خاورمیانه را زیر نظر داشته از
آنها بهرهبرداری مینماید و اوضاع به یک نقطه بحرانی در تاریخ رسیده است )اولستری( .سخنران در
خاتمه اظهار امیدواری کرد که بنا به منطق تاریخ برای اعراب بهتر است که به سوی شوروی بازگردند.
در رابطه با ایران وی پیشبینی کرد که ”واضح است که انفجاری در راه میباشد“ )همین عبارت به
بوچانان
لهجه روسی هم نوشته شده(.

ـکتاب پنجاهم
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ـگزارش اطالعاتی

سند شماره )(1

ژوئیه  1976ـ مرداد 1355

نگرشی بر صنعت نفت و گاز شوروی
احتماًال شوروی نخواهد توانست در سال  1980به هدف خود در تولید نفت که همانا تولید به میزان
 12/8ـ  12/4میلیون بشکه در روز است نائل آید .در حوزههای غرب سیبری که منشأ تمام طرحها در
زمینه افزایش تولید است ٬به این علت که نمیتوان از صنایع مورد لزوم به موقع بهرهبرداری نمود ٬در تولید
نفت نقصانی به میزان  5درصد تا  8درصد به وجود خواهد آمد .برای جبران این کمبود ٬شوروی ممکن
است میزان مصرف نفت را پایین بیاورد .به پیشنهاد بعضی از مقامات ٬اـگر بتوان در سالهای  1980در سطح
مصرف ساالنه  5درصد کاهش ایجاد نمود ٬در حالی که میزان این کاهش در سالهای قبل حدود  7تا 7/5
درصد بوده است ٬شوروی خواهد توانست با استفاده از حوزههای نفتی خود نیاز داخلی را تأمین کرده٬
نفت بیشتری را به اروپای شرقی ارسال نماید و به میزان کنونی نیز به غرب نفت بفروشد .ولی اـگر نتوان در
رشد مصرف کاهشی ایجاد کرد ٬شوروی مجبور خواهد بود یا میزان صدور نفت به اروپای شرقی و غربی
را افزایش دهد یا از طریق اوپک نفت بیشتری را وارد نماید.
اهداف شوروی در زمینه تولید گاز در سال  1980ـ یعنی بین  1093تا  1188میلیون متر مکعب در
روز ـ نیز حاـکی از خوشبینی بیش از حد است .به علت مشکالتی که در ایجاد خط لوله مناسب وجود
دارد ٬احتماًال حدود  3درصد تا  10درصد در این زمینه نیز کاهشی در تولید به وجود خواهد آمد .کاهش
اینگونهای احتماًال سبب خواهد شد که شوروی نتواند به وظایف خود در زمینه صدور گاز و مصرف
داخلی عمل نماید .لیکن گامهایی به منظور انجام این وظایف از هم اـکنون برداشته شده است .هر گونه
تخفیف در میزان صدور گاز به غرب معادل از دست رفتن مقدارزیادی ارز خارجی است ٬که شوروی سعی
دارد از آن هم اجتناب ورزد .به منظور جبران این کمبود پیشبینی نشده و ادامه صدور گاز ٬شوروی
احتماًال از ایران و افغانستان مقداری گاز وارد خواهد کرد .عالوه بر این در سالهای  80ـ  1976از زغال
سنگ به جای گاز در صنایع استفاده خواهد شد .ولی توسل به اینگونه منابع جایگزین عملی تدریجی
است .کمبود تولید لوله و تجهیزات خط لوله داخلی و وابستگی روزافزون به واردات و نیز مشکالت حل
نشدهای که در رابطه با برنامه  10ساله وجود دارد ٬احتماًال سبب خواهد شد که برنامه ساختمان خط لوله
عظیم این کشور به اتمام نرسد.
شوروی مهمترین تولیدکننده نفت خام در جهان و بعد از آمریکا دومین تولیدکننده گاز طبیعی با
استفاده از تجهیزات و تکنولوژی داخلی است و فقط در زمینه واردات خط لوله و تجهیزات مربوط به
خطوط لوله از نقاط دیگر کمک میگیرد .لیکن اـگر شوروی مایل باشد که درافزایش تولید نفت در سالهای
 1980نیزتداوم وجود داشته باشد ٬در دهمین برنامه پنجساله ) 80ـ (1976خود ٬شوروی به تکنولوژی و
تجهیزات غرب باید متوسل شود تا بتواند به کشف و بهرهبرداری از منابع نفتی جدید در سیبری و دریاهای
قطبی بپردازد .البته مشکل شوروی در زمینه واردات تکنولوژی و تجهیزات غربی تقریبًا الینحل است
چون سازندگان غربی توانایی عرضه آنها را ندارند و شوروی نیز نمیتواند در ازای آنها ارز مورد قبول
بینالمللی رابپردازد و یاترتیب یک معامله پایاپای را بدهد .گرچه در صنعت نفت شوروی خرید تجهیزات
خارجی دارای اولویت میباشد ٬ولی در پاییز  1975بعلت کمبود ارز معتبر از  25پروژه پیشنهادی  12تای
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آن به تأخیر افتاد.
عملکرد کنونی
1ـ صنعت نفت شوروی در  15سال گذشته رشد چشمگیری داشته است .از سال  ٬1974شوروی
مهمترین تولیدکننده نفت خام و پس از آمریکا دومین تولیدکننده گاز طبیعی بوده است .در سال 1975
تولید نفت به میزان  9/8میلیون بشکه در روز و تولید گاز طبیعی به سطح  793میلیون متر مکعب در روز
رسید )به جدول ضمیمه ت نگاه کنید( .در سالهای  75ـ  1961تولید نفت ساالنه به میزان  8/3درصد و
تولید گاز طبیعی ساالنه به میزان  13/1درصد افزایش یافت .سهم نفت و گاز شوروی در سال  1965از
 50درصد تولید و  46درصد مصرف به  64درصد تولید و  60درصد مصرف در سال  1975افزایش یافت
)به جدول  2ضمیمه ت نگاه کنید(.
2ـ بجز در مورد خط لوله ٬شوروی توانست با استفاده از تجهیزات و تکنولوژی نفتی خود به درجه
اهمیت کنونی دست پیدا کند .لیکن در سالهای اخیر شوروی به منظور باال بردن ظرفیت وتواناییهای فنی
خود به خریدتجهیزات وتکنولوژی غرب درزمینه نفت و گاز همت ورزیده است .در سالهای  75ـ 1972
میزان این خریدها معادل  1/3میلیارد دالر گردید ٬که  226میلیون دالر آن به آمریکا رسید.
3ـ شوروی یکی از صادرکنندگان عمده نفت است و در آینده نزدیک در زمینه صدور گاز نیز همین
نقش را ایفا خواهد کرد .صدور نفت در سال  1975به میزان  2/6میلیون بشکه در روز انجام میشد که
حدود  1/55میلیون بشکه آن در روز به کشورهای کمونیستی ٬بخصوص اروپای شرقی و حدود 1/05
میلیون بشکه آن هر روز به غرب صادر میگشت) .به جدول  2ضمیمه ت نگاه کنید(.از طریق همین صدور
نفت به غرب شوروی مهمترین و بیشترین مقدار ارز خارجی خود را که در سال  1974حدود  2/6میلیارد
دالر و در سال  1975بالغ بر  3/2میلیارد دالر میشد ٬بدست آورد.
4ـ قبل از افزایش چشمگیر قیمت نفت اوپک در سالهای  1973و  1974شوروی نفت خود را به
قیمت نفت اوپک به غرب میفروخت .برای نفتی که به اروپای شرقی صادر میکرد معموًال بیش از آن
دریافت مینمود .ولی پس از چهار برابر شدن قیمت نفت اوپک در سالهای  1973و  1974وضع فرق کرد.
شوروی با مشتریان غربی خود نیز همین کار را کرد ولی در رابطه بااروپای شرقی که قیمت نفت صادراتی
برای آنها بر اساس قراردادهای برنامه  75ـ  1971تعیین میگردید قیمتها را فقط مقداری باال برد و در
سال  1974هر بشکه نفت را فقط به مبلغ کمتر از  3دالر به آنها میفروخت .لیکن در اوایل سال ٬1975
شوروی با دیگر شرکای خود در شورای کمکهای دوجانبه اقتصادی مذاـکره نمود و قیمت نفت را برای
مشتریان اروپای شرقی خود به میزان  7دالر برای هر بشکه باال برد که با وجود این از قیمت 10/50
دالری اوپک نیز کمتر است .در همان حال مسکو فرمولی را به وجود آورد و بر اساس رشد قیمت نفت
جهان در  5سال گذشته ٬خواستار آن شد که ساالنه در قیمت نفت تجدید نظر گردد .ولی شوروی به منظور
بدست آوردن ارز خارجی بیشتر در صدور نفت خود به غرب از سیاستهای قیمتگذاری اوپک دنبالهروی
خواهد کرد.
5ـ بخش اعظم نفت خام صادراتی شوروی در سالهای اخیر از حوزههای وسیع قدیمیتر اورالز ـ ولگا ـ
روماشکینو ٬موخانوفو ٬توی مازی ٬آرالن ـ بدست میآمد که از نظر کیفیت مشابه نفت خام متوسط
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عربستان سعودی و ایران است .این نفت خام معموًال دارای ترکیبات نفت فرار و پارافین بود و از جاذبه 35
ـ  32درجه برخوردار است .حدود  1/2 1/8درصد سولفور دارد و میتوان آن را در پاالیشگاههای
مخصوص نفت خاورمیانه تصفیه نمود .در سالهای اخیر ٬تولید نفت در غرب سیبری افزایش بسیار یافته
است ٬و این نفت خام )جاذبه  35ـ  34و ـ محتوای سولفوری آن زیر یک درصد است( را با نفت اورالز ـ
ولگا ترکیب میکنند تا برای استفاده داخل و نیز صادرات از آن بهرهبرداری شود.
6ـ لیکن در سالهای اخیر برخالف افزایش تولیدی در زمینه منابع جدید نفتی کشفیاتی صورت نگرفته
است .در نتیجه برای جلوگیری از تخلیه سریع حوزههای نفتی قدیمی تالش بسیار به کار بردهاند تا به منابع
جدید دست یابند .حوزههای اصلی منطقه اورالز ـ ولگا که به افزایش سریع تولید در سالهای  1950و
 1960کمک زیادی نمود در حال اتمام است .از این منطقه تنها بااستفاده ازآبشویی بسیار وپمپهای شناور
وارداتی و بهرهبرداری از حوزههای کوچکتر و عمیقتری که از نظر اقتصادی نیز مقرون به صرفه نیست٬
نفت تولید میگردد .تقریبًا کل افزایشی که در تولید در دو سال گذشته دیده شد ٬از منطقه غرب سیبری
برداشت شده است .در سال  ٬1975این منطقه  2/96ملیون بشکه نفت در روز به دست میداد که حدود
 %30کلی نفت تولیدی در شوروی است .برای اطالعات بیشتر به ضمیمه الف مراجعه نمایی.د
مشکالت و مسائل مربوط به  80ـ 1976
نفت
7ـ طرحهای شوروی برای تولید 12/8ـ 12/4میلیون بشکه در روز در سال  1980حـاـکـی از
خوشبینی بسیار است .موفقیت در رسیدن به هدفهای دهمین برنامه پنجساله ) 80ـ  (1976اصوًال بسته
به ایجاد حوزههای جدید نفتی در غرب سیبری و ایجاد بهبود در تکنولوژی حوزههای نفتی است ٬که
شوروی ظاهرًا نمیتواند هیچیک از این کارها را انجام دهد .در سال  1980تولید به میزان  11/8میلیون
بشکه در روز خواهد رسید که حدود  5درصد تا  8درصد کمتر از اهداف تعیین شده و حدود بیش از 3
درصد کاهش تولید در رابطه با سال  1975میباشد.
8ـ شوروی میتواند با کاهش مصرف نفت همانگونه که در طرحها پیشبینی شده این کمبود را جبران
نماید .یکی از گامهای منطقی در این زمینه استفاده از زغال سنگ به جای نفت در صنایع عظیم مصرف
ـکننده نفت از قبیل نیروگاههای حرارتی است .در صورتی که در سالهای  1980بتوانند میزان مصرف را 5
درصد کاهش دهند ٬در حالی که در سالهای قبل ٬از میزان  7/5ـ  7درصد کاهش استفاده میکردهاند٬
میتوان انتظار داشت که تولید کنونی نیاز داخلی را تأمین کرده ٬عالوه بر آن در صدور نفت به اروپای
شرقی افزایش ایجاد کرده و ادامه فروش نفت به میزان کنونی به غرب را نیز ممکن سازد.
9ـ لیکن اـگر شوروی نتواند میزان مصرف را به مقدار یاد شده پایین بیاورد ٬مجبور است یا در صدور
نفت به اروپای شرقی و اروپای غربی کاهش به وجود بیاورد و یامقدار بیشتری از نفت اوپک راخریداری
و وارد نماید .شوروی سعی میکند قسمت اصلی نفت اروپای شرقی را خود تأمین نماید و نیاز آن کشور به
ارز خارجی مانع از کاهش فروش نفت به غرب است .چون این کشور برای خریدهای مستقیم خود
احتیاج به ارز خارجی دارد .لذا انتظار میرود که نفت اوپک را به صورت پایاپای و شاید در عوض
تجهیزات نظامی خریداری نماید) .به جدول  3ضمیمه ت نگاه کنید(
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10ـ شوروی در نظردارد کل افزایش تولید خود را از طریق غرب سیبری تأمین نماید ٬یعنی تولید را از
2/6میلیون بشکه در روز در سال  1975به  6تا 6/2میلیون بشکه در روز در سال  1980برساند وحدود
نیمی از تولید کلی خود را از آن منطقه استخراج نماید.
این میزان خیلی باالتر از میزان  4/6تا  5/2میلیون بشکهای است که قبًال برای سال  1980در نظر
ـگرفته شده بود .اطالعات موجود شوروی در زمینه حوزههای غرب سیبری حکایت از آن دارد که تولید
نفت در آنجا با برداشت  5/7میلیون بشکه در روز به اوج تولیدی خود خواهد رسید .البتّه بعضی از آنها در
حال حاضر به اوج تولیدی خود رسیده است و دیگر حوزهها نیز قبل یا بعد از  1980به نقطه اوج خواهند
رسید و با وجوداینکه حوزههای جدیدتری در غرب سیبری کشف شدهاند ٬ولی هیچیک از آنها به عظمت
حوزه نفتی ساموتلور که حدود  2/2تا  2/4میلیون بشکه در روز ظرفیت تولیدی دارد ٬نیستند .در اواخر
 ٬1975مقامات صنعتی اظهار داشتند که غرب سیبری در سال  1980فقط استعداد تولیدی  4/6تا 5/2
میلیون بشکه در روز را داراست ولی منطقیترین میزان استعداد این منطقه ٬حد وسط این دو رقم یاد شده
است.
11ـ میزان تولید در غرب سیبری ممکن است به این دلیل باال در نظر گرفته شده باشد که طراحان
شوروی متوجه شدهاند که تعدادی از حوزههای مهم نفتی اورالز ـ ولگا در حال تخلیه سریع است و
نمیتوان در آینده نیز به میزان کنونی از این حوزه مولد عظیم بهرهبرداری نمود .و.د .شاشین وزیر صنعت
نفت شوروی با بیان این موضوع که تولید جدید در هر یک از  5سال آتی باید به میزان  2میلیون بشکه در
روز انجام شود و دو سوم این مقدار برای جبران بهبودهای پیشبینی نشده است ٬این مسئله را دریافته
است.
12ـ برنامه شوروی همچنین خواستار بهبود بیشتر در زمینه بـهرهبرداری ٬تـوسعه ٬تکـنولوژی و
تجهیزات مربوط به حمل و نقل است .در گذشته این برنامهها باموفقیت چندانی همراه نبوده و آینده آن هم
چندان امیدوارکننده نیست.
13ـ نقصان موجود در میزان کشفیات ذخایر نفتی جدید در آمار حفاریهای شوروی منعکس گردیده
است )به جدول  4ضمیمه ت نگاه کنید( و حاـکی از آن است که در روند حفاریهای اـکتشافی در اواخر
سالهای  1960تغییر به وجود آمده است .در سالهای  74ـ  1970کل حفاریهایی که انجام گرفت در جهت
توسعه حوزههای قبلی و به منظور باال بردن تولید بود .لیکن در دهه قبل حفاریهای اـکتشافی ٬نیمی از کل
حفاریها را تشکیل داد .در اوایل  1972شاشین اظهار داشت که بعد از سال  1975تنها به یک وسیله
میتوان صنعت نفت را گسترش بخشید و آن هم در صورتی است که بتوان حوزههای نفتی جدید بزرگتر از
حوزههای غرب سیبری را کشف نمود .مقامات شوروی معتقدند که همزمان با افزایش نیاز به سوخت
مایع ٬جریان نفت تویمان در پنج یا شش سال آینده کاهش خواهدیافت .به همین دلیل طرحهایی در دست
اجراست تا از طریق آنها به اـکتشافات وسیع در سیبری شرقی در سالهای 80ـ 1976بتوان دست زد.
14ـ با در نظر گرفتن آب و هوا ٬مشکالت لجستیکی بیشتر از غرب سیبری ٬اوضاع زمینشناسی
بسیار پیچیده وفقدان تجهیزات ژئوفیزیک الزم ٬نمیتوان انتظار داشت که شرق سیبری بتواند کمک مهمی
در عرضه نفت ملی تا قبل از اواسط سالهای  1980بنماید.
جستجو برای بهرهبرداری از منابع نفتی سواحل سیبری نیز تنها با توسل به تجهیزات و تکنولوژی
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غربی امکانپذیر است .شوروی نیز وسایل ژئوفیزیکی پیچیده از قبیل تجهیزات زلزلهسنجی و واحدهای
ـکامپیوتری دیجیتالی را که در غرب معموًال استفاده میشد ٬در اختیار ندارد .شوروی بدون این تجهیزات
نمیتواند نقشه این منابع را بدست آورد .در حالی که اـکتشافات به عمق  3000متری رسیده است نوعی
عدم توانایی برای شوروی به وجود آمده است .متههای ضعیف حفاری ٬کمبود لوله و دکلهای مخصوص
حفاری ٬وپمپهای ضعیف مخصوص بیرون کشیدن گل و الی نیز به عدم کارایی این عملیات کمک میکند.
توربومتههای استاندارد شوروی که بهترین وسیله برای حفر چاههای کم عمق در مناطق صخرهای شبیه
به اورالز ـ ولگاست ٬برای حفر چاههای عمیقتر از  2500متر فاقد کارایی است.
15ـ بنابراین ٬تجارب شوروی در خارج از سواحل محدود به استفاده از آبهای نسبتًا کم عمق دریای
خزر و دریای سیاه است که در آنها بااستفاده از”جزایر ساخت انسان“ به این کارمبادرت ورزیده میشود.
شوروی تنها چهار سکوی شناور مخصوص حفاری در دریاها دارد که همه آنها در دریای خزر واقع
شده است و فقط یکی از آنها قادر است در آبهایی به عمق  90متر به حفاری مبادرت ورزد .برای اینکه
شوروی بتواند وارد آبهای عمیقتر خزر و دریاهای قطبی و یا دریای اوخوتسک در کناره ساخالین بشود٬
نیاز به تجربه و تکنولوژی و تجهیزات غربی دارد .حتی با یاری گرفتن از این امکانات نیز نمیتوان قبل از
سال  1980چاه نفت جدیدی حفر نمود.
ـگاز طبیعی
16ـ طرحهای تولیدی شوروی برای سالهای 80ـ 1976در زمینه گاز طبیعی نیز احتماًال تحققپذیر
نخواهد بود و باید از همان میزان دهه قبل استفاده نماید .به منظور تولید  1093تا  1188میلیون متر مکعب
ـگاز طبیعی در روز در سال  1980باید به برداشت سریع از حوزههای گازی غرب سیبری پرداخته شود و
این کار هم نیاز به پیشرفت و بهبود مهم درتکنولوژی خط لوله و تولید گاز طبیعی و ایجاد تجهیزات دارای
ـکارایی بسیار دارد که هیچیک از آنها در حال حاضر مقدور نیست.
وقفهای که در ساختمان خط لوله پدید آمد ٬ناشی از کمبود لولههای بسیار قطور و تجهیزات کمکی
بوده است که در سال  1975سبب  10درصد کاهش در میزان تولید گاز گردید .با در نظر گرفتن این
مشکالت نمیتوان انتظار داشت که حجم تولید به یک میلیارد متر مکعب در  1980برسد و حدود  3تا 10
درصد کمتراز میزان برنامهریزی وپیشبینی شده خواهد بود )به جدول  5ضمیمه ت در زمینه عرضه گاز و
برآورد تقاضا توجه کنید(.
17ـ دهمین برنامه پنجساله )80ـ (1976خواستار ایجاد  35000کیلومتر خط لوله گازی است .این
رقم  2000کیلومتر بیش از نیاز برنامه پنجساله 75ـ 1971است که در آن زمان نیز  1000کیلومتر از خط
لوله پیشبینی شده کامل نشد .در بخش اعظم این خط لوله به لولههای بسیار قطور و پر ظرفیت که بتواند
تحت فشارهای جوی  75درجه عمل نماید و گاز را از حوزههایی که قرار است در غرب سیبری کومی و
اونبرگ اوبالست در اورالز گرفته و توزیع نماید ٬احتیاج است .بخش عـمده ایـن لولههـا ٬شـیرها و
ـکمپرسورها را باید از غرب وارد کنند و در ازای آن یا باید ارز قابل قبول خارجی بپردازند و یا در ازای
تحویل گاز شوروی در آینده ٬آنها را تهیه نمایند.
18ـ بخش اعظم حوزههای گازی جدید و ساختمان خط لوله مربوط به آن در تویمان اوبالست غرب
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سیبری متمرکز خواهد شد که الیه زیرین زمین در آنجا همیشه یخزده است و قرار است در این منطقه
مهمترین منطقه تولیدی تجاری یورنگوی ٬یعنی عظیمترین حوزه گازی جهان در سال  1978ایجاد شود.
تالش روسها برای ایجاد تجهیزات و تکنولوژی بهتر برای مقابله با مشکالت این منطقه با موفقیت چندانی
توأم نبوده است و گمان نمیرود که بتوان از این طریق به اهداف تعیین شده برای سال  1980نیز دست
یافت.
نیاز به تجهیزات و محدودیت ارز خارجی
19ـ با وجود اینکه جهیزات و تکنولوژی غربی در رابطه با حمل و نقل خطوط لوله و گاز و نفت
مهمترین واردات این کشور بوده است ٬احتماًال با استفاده از  200ـ  150میلیون دالر تجهیزات نفتی و
ـگازی دیگر شوروی خواهدتوانست به تولید در این حوزههابپردازد .آن قسمت از تجهیزات آمریکایی که
میتواند سریعترین و مؤثرترین کمک را در این زمینه به شوروی بنماید عبارتند از :متههای حفاری٬
برنامههای حفاری آبی ٬پمپهای شناور چاههای نفت ٬تجهیزات چند بخشی ٬تجهیزات چرخانلولههای
حفاری و چهار دکل) .در ضمیمه ب در باره این تجهیزات و نحوه کمک آنان به شوروی سخن رفته است(
به همراه این تجهیزات و تکنولوژی الزم است که تکنسینهای غربی و شرکتهای خارجی نیز به آنجا اعزام
شوند تا نحوه کاربرد ابزار را در محل نشان دهند .چون شورویها خوششان نمیآید که تکنسینهای خارجی
را وارد حوزههای خود بنمایند .از تجهیزات وارداتی استفاده مؤثر نیز نمیشود.
20ـ آن دسته از وزارتخانههای شوروی که به تولید کاالهای صادراتی از قبیل نفت مشغول هستند٬
خواستار اختصاص یافتن هزینهای برای خرید تجهیزات و تکنولوژی خارجی شدهاند .بنابه گزارشهای
رسیده علیرغم این اولویتهای مهم در پاییز  ٬1975رهبریت شوروی از  25پروژه مهم 12 ٬تای آنها را به
تعویق انداخت و دلیل آن هم این بوده است که در مورد موازنه پرداختهای شوروی در زمینه ارز خارجی
اطمینان زیاد وجود ندارد .به علت کمبود ارز خارجی در ماههای اخیر شوروی از کارخانههای آمریکایی
خواسته است که در تحویل پمپهای شناور نفتی وتجهیزات مربوط به تولید گاز تا سال 1976تأخیر نمایند
و هزینه الزم را در سال  1977دریافت نمایند.
21ـ افزایش قیمتها نیز در این زمینه نقش داشته است .مثًال در مذاـکراتی که در دو تا سه سال گذشته با
یک شرکت آمریکایی در مورد ایجاد یک کارخانه سازنده وسائل حفاری انجام گرفته بود ٬روسها با تمام
جنبههای فنی این کارخانه موافقت کردند .لیکن به خاطر باال رفتن هزینه تجهیزات آمریکایی قیمت این
پروژه از  150میلیون به  400میلیون دالر افزایش پیدا کرد و روسها در ژانویه  1976اعالم داشتند که
قیمت کنونی بسیار گران است و از شرکت آمریکایی خواستند که وسیله ارزانتری را در اختیار آنها قرار
دهد.
22ـ سهم آمریکا در رابطه باواردات تجهیزات فنی غربی تاـکنون زیاد نشده است ولی با مذاـکراتی که
در حال انجام است و در صورتی که شوروی از نظر ارز خارجی دچار محدودیت نباشد ٬میزان فروش
اینگونه تجهیزات توسط آمریکا در چند سال آینده سر به آسمان خواهد زد.
مذاـکراتی بر سر ایجاد کارخانههای حاضر بکار آمریکا در شوروی جهت تولید تـجهیزات حـفر
چاههای نفتی دریایی ) 250میلیون دالر( ٬شیرهای توپی ) 300میلیون دالر( ٬و پمپهای شناور نفتی
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) 100میلیون دالر( در حال انجام است .عالوه بر این ممکن است شوروی آمادگی خود را برای خرید
توربین ٬کمپرسور و تجهیزات کمکی ایستگاههای کمپرسور خط لوله گازی  2750کیلومتری اورنبرگ
)در جنوب کوههای اورال( به مرز غربی روسیه که معادل  1/3میلیارد دالر میباشد ٬از کارخانههای
آمریکایی اعالم دارد .شرکتهای آمریکایی برای شرکت در ایجاد تسهیالت ساختمانی برای به وجود
آوردن سکوهای شناور دریایی حفاری و در اختیار قرار دادن چند سکوی نیمه شناور حفاری و یـا
ـکشتیهای مخصوص حفاری ٬مشغول مذاـکره هستند .هزینه الزم برای همه این معامالت بیش از یک
میلیارد دالر خواهد بود.
23ـ برای همکاری در توسعه حوزههای گازی سیبری و صدور گاز طبیعی مایع به شرکتهای آمریکا٬
اروپای غربی و ژاپنی پیشنهاداتی داده شده است که در صورت توافق به مـقدار زیـادی تـجهیزات و
تکنولوژی غربی نیاز خواهد بود) .ضمیمه پ را در مورد جزئیات این پیشنهادات مطالعه کنید(.
تأثیر تولید اضافی بر عرضه و تقاضا
24ـ برای توسعه سریعتر حوزههای گازی و نفتی کشف شده غرب سیبری که هنوز مورد بهرهبرداری
قرار نگرفته است ٬تجهیزات و فنون غربی مورد نیاز است .استفاده وسیع از پمپهای شناور در حوزههای
قدیمی و جدید سبب میشود که جریان این منابع به میزان کنونی مدتی بیشتر ادامه داشته باشد .تجهیزات و
تکنولوژی غربی برای کشف و بهرهبرداری ٬بخصوص در حوزههای سیبری شرقی و بخش خاور دور
روسیه و دریاهای قطبی بسیار ضروری و مورد لزوم است .برای یافتن منابع جدید نفتی و افزایش تولید در
سالهای  1980باید این اـکتشافات صورت گیرد.
25ـ قسمت اعظم افزایش تولید نفتی در چند سال آینده با استفاده از تجهیزات و تکنولوژی وارداتی
غرب ٬به غرب صادر خواهد شد تا میزان ارز خارجی دریافتی شوروی باال برود .با پیشنهاد وزیر صنعت
نفت ٬شاشین ٬برای افزایش قیمت نفت در داخل میتوان دریافت که شوروی در تالش است تا میزان
مصرف داخلی را پایین بیاورد .عالوه بر این نخست وزیر کاسیگین ٬در بیست و پنجمین ـکنگره حزب
ـکمونیست شوروی اعالم کرد که قسمت اعظم افزایش تولید نفت در سالهای 80ـ 1976برای برآورده
ساختن ”نیازهای تکنولوژیکی“ استفاده خواهد شد و برای تأمین نیازهای داخلی باید از زغال سنگ٬
نیروی هیدروالکتریک و نیروی هستهای بیشتر استفاده نمود .گر چه بخش حمل و نقل اقتصاد به مقدار
زیادی بنزین و گازوئیل احتیاج خواهد داشت ٬چون تولید کامیون و اتومبیل افزایش پیدا کرده است٬
استفاده از نفت در امور صنعتی زیاد خواهد شد و تقاضای روزافزون صنعت شیمیایی ٬بهرهبرداری زیاد
نفت و گاز را برای ساختن مواد پتروشیمی اجتنابناپذیر خواهد نمود.
26ـ اـگر تجهیزات و تکنولوژی غرب میزان تولید گاز طبیعی را افزایش دهد ٬قسمت اعظم آن احتماًال
به وسیله بازار داخلی جذب خواهد شد ٬چون صدور این گاز بر اساس قراردادهای طویلالمدت صورت
میگیرد و بازار مورد نیاز اروپای شرقی نیز تا چند سال اشباع شده است .عالوه بر این قرار است اروپای
شرقی نیز مقدار زیادی گاز از شوروی وارد نماید و طرحهای کنونی ٬اجازه صدور بیشتر این گاز را
نمیدهد .لیکن افزایش استفاده کار در داخل سبب میشود که بتوانند مقدار بیشتری از نفت تولید شده را به
خارج صادر نمایند.
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ضمیمه الف
جزئیات مربوط به صنعت و عملکرد آن در گذشته

ذخایر
حوزههای گازی و نفتی )سفرههای رسوبی( داخل شوروی حدود  11میلیون کیلومتر مربع برآورد
شده است که تقریبًا نیمی از مساحت زمینی و دریایی درون این کشور را تشکیل میدهد .حدود دو سوم
این مقدار احتماًال دارای مواد نفتی میباشد.
درباره وسعت منابع و ذخایر نفتی شوروی اطالعات پراـکندهای موجود است ٬چون این اطالعات از
نظر دولتی دارای طبقهبندی سری میباشند .نفتی که امروزه در شوروی کشف شده به میزان  150میلیارد
بشکه تخمین زده شده است .تاـکنون حدود  45میلیارد بشکه استخراج شده و بنا به برآورد آمریکا حدود
40ـ 30میلیارد بشکه دیگر نیز قابل بهرهبرداری میباشد) .آمریکا دارای منابع نفتی معادل  33میلیارد
بشکه میباشد( قسمت اعظم این منابع در شرق کوههای اورال و بخصوص در سفرههای زیرزمینی غرب
سیبری یافت میشود که بنا به گزارشات مختلف ٬ازغنیترین سفرههای نفتی زیرزمینی جهان است ٬لیکن
دارای آب و هوایی ناسازگار و سرزمینی صعبالعبور است .حوزه نفتی ساموتلور در غرب سیبری که
حدود  15میلیارد بشکه نفت دارد٬ششمین حوزه نفتی غولآسای جهان است .به نظر میرسد که در آبهای
دریای خزر ٬بارنتس ٬کارا ٬دریای شرق سیبری و نیز دریای اوخوتسک در آبهای جزیره ساخالین نیز
منابع و ذخایر نفتی وجود داشته باشد .در آبهای ساخالین در یک محیط  100000کیلومتر مربعی و در
عمق  200متری آب نیز ذخایر عظیم 45ـ 30میلیارد بشکهای نفت احتماًال وجود دارد .حدود نیمی از این
ذخائر در اعماق بیش از  100متر آبها نهفته است.
اطالعات مربوط به ذخایر گاز طبیعی معموًال در مجالت فنی شوروی منتشر میگردد .تعداد منابع
”ـکشف شده“ گاز طبیعی در سالهای 73ـ 1966شش برابر گردید و در یک ژانویه  1974بالغ بر 22
تریلیون متر مکعب ٬یعنی  70درصد بیش از ذخایر و منابع قابل مقایسه در آمریکا شد) .جدول  6ضمیمه
ت( حدود دو سوم ذخایر گاز شوروی در سیبری واقع شده و قسمت اعظم آن نیز در تویمان اوبالست در
نزدیکی خلیج اوب قرار دارد .حوزه اورنگون در تویمان اوبالستشمالی بزرگترین حوزه گازی جهان
است که حاوی 6ـ 4تریلیون متر مکعب گاز طبیعی میباشد.
ـکیفیت
ـکیفیت نفت شوروی در مناطق مختلف تفاوت دارد .حدود دو سوم نفت خامی که در شوروی تولید
میشود ٬حاوی  0/5درصد تا  2درصد سولفور میباشد و حدود  10درصد آن حاوی سولفور زیاد )بیش
از  2درصد( است و بقیه این نفت تولیدی ٬سولفوری کمتر از  0/5درصد را دارا میباشد .بخش اعظم نفت
خامی نیز که در منطقه اورالز ـ ولگا تولید میشود دارای ترکیبات نفت فرار و پارافین و مقدار زیادی
سولفور ) 1درصد تا  3درصد( و نمک میباشد .نفت خامی که در غرب سیبری تولید میشود نیز دارای
ترکیبات نفت فرار و پارافین بوده و مقدار سولفور آن بین  0/05درصد تا  2/2درصد متغیر است و جاذبه
آن نیز  36ـ  32درجه میباشد .نفت خامی که از سومین منطقه تولیدی بـزرگ ٬یـعنی شـبه جـزیره
مانگیشالـک در آسیای مرکزی بدست میآید نیز دارای ترکیبات پارافینی بوده مقدار سولفور آن پایین٬
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یعنی حدود  1درصد است .این نوع نفت دارای ترکیبات مومی است و در حرارتهای پایین  90درجه
فارنهایت جامد میشود و برای عبور داده شدن از خط لوله بایستی به آن حرارت دارد) .به جدول  7از
ضمیمه ت برای مطالعه کیفیت نفت خام تولیدی در این مناطق نگاه کنید(.
ـکیفیت نفتی که به غرب صادر میشود ٬معموًال قابل مقایسه باتولیدات پاالیشگاههای غربی میباشد.
شوروی تالش میکند که نفت دارای کیفیت مرغوب را به مشتریان اروپایی بفروشد و در بسیاری از مواد
نفتی که به غرب فروخته شده کیفیتی بهتر از نفت مورد استفاده داخلی داشته است.
مناطق تولیدی
منطقه اورالز ـ ولگا مهمترین منطقه تولید نفت شوروی است ولی بعدها غرب سیبری از آن هم مهمتر
خواهد شد .در اواسط سالهای  1960حدود  70درصد از کل نفت تولیدی شوروی از منطقه اورالز ـ ولگا
به دست میآمد .پس از  25سال بهرهبرداری بسیاری از این حوزههاظرفیت تولیدی خود را از دست داده
است و در سالهای اخیر تولید کاهش یافته است .از اوایل سالهای  1970در غرب سیبری قسمت اعظم
تولیدات انجام میگرفت و از سال  1965تولید تجاری در این منطقه آغاز گشت .لیکن آب و هوا و شرایط
اقلیمی سخت و دشوار توسعه حوزهها را دچار مشکل کرده است .قرار بود با بهرهبرداری از حوزههای
نفتی شبه جزیره مانگیشالـک در قزاقستان غربی تولید افزایش یابد ٬لیکن عملیات آبشویی نادرست و
مشکالت پیچیده در زمینه حفر چاهها سبب شده است که تولید با آن سرعتی که پیشبینی شده بود افزایش
پیدا نکند) .به جدول  8ضمیمه ت در مورد مناطق تولیدی نفتی مراجعه کنید(.
صنعت گاز شوروی در دو دهه گذشته از موفقیت چندانی در اجرای طرحها برخوردار نبوده است و
دلیل عمده آن نیز عدم توانایی در هماهنگ ساختن توسعه و ساختمان و عملیات توأم با کارایی خطوط
لوله و ساختن پاالیشگاههای گاز در حوزههای گازی جدید میباشد .در سالهای اخیر پایان یـافتن
مقداری از حوزههای گازی غرب کشور نیز به عدم اجرای کامل این طرحها کمک کرده است.
مناطق شرق کوههای اورال بخش اعظم گاز تولیدی را در بر دارند .در سال  1975حدود  %45از کل
ـگاز تولیدی از مناطق شرق )آسیای مرکزی و غرب سیبری( بدست آمد ٬در حالی که در سال  1965این
منطقه فقط حدود یک ششم از کل گاز تولیدی کشور را ارائه نمود.
پاالیش
تکنولوژی شوروی درزمینه پاالیش٬بهخصوص از نظر عمق پاالیش وپیچیدگی مراحل آن بطور کلی
قابل مقایسه با تکنولوژی پاالیش آمریکا نیست .لیکن در شوروی تقاضا برای تولیدات نفتی نیز با همین
تقاضا در آمریکا متفاوت است .بخصوص که صنعت اتومبیلهای مسـافربری شـوروی نـیز از عـمده
مصرفکنندگان نفتی به شمار نمیروند .در طرح مصرف شوروی که مشابه طرح مصرفی اروپای غربی
است در صنایع از نفت سنگین برای سوخت و در زمینه حمل و نقل و کشاورزی از گازوئیل استفاده
میگردد .نیاز شوروی به مواد بهتر نفتی از قبیل بنزین دارای اـکتان زیاد و گازوئیل کم سولفور و مواد
سوختی نفتی زیاد شده است و پاالیشگاهها در حال توسعه بوده و پاالیشگاههای عظیم دیگری نیز ایجاد
میشوند تا کیفیت و انعطافپذیری مخلوطهای تولیدی را باال ببرند .در پایان سال  ٬1975کل ظرفیت
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تقطیر پاالیشگاههای شوروی در  50نقطه بالغ بر  8میلیون بشکه در روز برآورده شده بود .حدود 60
درصداین ظرفیت در بخش اروپایی شوروی و اورالز ـ ولگا متمرکز است )به جدول  10ضمیمه ت مراجعه
شود( .در دهه گذشته بازده تولیدات نفتی از  3/5میلیون بشکه در روز در سال  ٬1965به حدود 7/2
میلیون بشکه در روز در سال  ٬1975یعنی معادل دو برابر افزایش یافت )به جدول  11ضمیمه ت نگاه
ـکنید( .در این مدت میزان تولید آنقدر باال بوده است که عالوه بر تأمین نیازداخلی اجازه صدور 600000
بشکه در روز را به خارج نیز داده است.
مصرف داخلی
در سالهای 75ـ 1966میزان مصرف داخلی از  3/1میلیون بشکه در روز در سال  ٬1965به حدود
 6/5میلیون بشکه در روز در سال  ٬1975یعنی به میران ساالنه  7/5درصد افزایش یافته است )به جدول
 12ضمیمه ت نگاه کنید( .با وجود کفایت کمیت تولید نفت ٬عدم انعطافپذیری عملیات پاالیشگاهها
باعث به وجود آمدن کمبود در بعضی ازتولیدات نفتی شده است .این کمبودهای داخلی همچنین در نتیجه
عدم کفایت تسهیالت مورد لزوم برای حمل و نقل در ساعات اوج مصرف نیز به وجود میآید .بطور مثال٬
هنگام برداشت محصول ٬یعنی زمانی که قطارها مملو از مسافر است میزان سوخت گازوئیل پایین میآید.
بخش اعظم صنایع شوروی از گاز استفاده میکنند وتنها صنعت نیروی برق ٬یک چهارم گاز مصرفی را
به خود اختصاص داده است ٬لیکن در سالهای  1970بیشتر به استفاده از گاز طبیعی برای مصارف غیر
سوختی پرداخته شد و از آن به عنوان یک ماده خام برای ساختن بسیاری از مواد شیمیایی بهرهبرداری شد
و در صنعت فلزات نیز به عنوان یک عامل تخفیفدهنده در ساختن آهن و فوالد به کار گرفته شد .مصرف
داخلی گاز طبیعی در دهه گذشته به میزان بیش از  2برابر افزایش یافته ٬یعنی از  350میلیون متر مکعب در
سال  1965به  775میلیون متر مکعب در سال  1975رسیده است )به جدول  5ضمیمه ت نگاه کنید(.
توزیع
حمل و نقل نفت هنوز هم یکی از مشکالت عمده است ٬چون تولید نفت خام تنها در چند منطقه
صورت میگیرد که از پاالیشگاهها و مراـکز مصرفی خیلی دور هستند .در سال  1964راهآهن بیشتر از هر
وسیله حمل و نقل دیگر به انتقال نفت با قیمتی حدود سه برابر قیمت خط لوله پرداخت .ولی از سال 1965
با مضاعف شدن شبکه خط لوله یعنی بالغ بر  58000کیلومتر در سال  1975این خطوط در حمل و نقل
نفت نقش مهمی را ایفا کردهاند .در سال  1974حدود بیش از نیمی از نفت تولیدی به وسیله خط لوله حمل
میگردید در حالی که راهآهن حدود  43درصد نفت خام تولید شده را به جاهای دیگر حمل مینمود )به
جدول  13ضمیمه ت نگاه کنید( .از طریق این خطوط لوله فقط نفت خام به مراـکزدور دست حمل میگردد
و حدود  20درصد از تولیدات نفتی از این طریق به جاهای دیگر ارسال میگردد.
شوروی با جدیت بسیار به توسعه بخشیدن خطوط لوله گازی خود پرداخـته است .در سـالهای
75ـ 1966حدود  58000کیلومتر خطوط لوله گازی احداث گردید که حدود  60درصد آن را لولههای
قطور )با قطرهای  40اینچ یا بیشتر( تشکیل میداد.
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تجارت خارجی
شوروی از سال  1955یکی از صادرکنندگان عمده نفت بوده است .از اواسط سالهای  1960میزان
صادرات این کشور مضاعف گردید ٬یعنی از  1/3میلیون بشکه در روز در سال  1965به  2/6میلیون
بشکه در روز در سال  1975رسید که بطور متوسط هر سال  6/9درصد افزایش یافته است )به جدول 15
ضمیمه ت نگاه کنید( .در سالهای اخیر بخش اعظم صادرات نفتی مـتوجه کشـورهای کـمونیستی و
بخصوص اروپای شرقی شده است ٬ولی فروش نفت به غرب نیزاز مهمترین منبع درآمدارزی این کشور به
حساب میآید .شوروی در سال  1974در نتیجه فروش نفت به غرب  2/6میلیارد دالر و در سال ٬1975
 3/2میلیارد دالر ارز بدست آورد )به جدول  16ضمیمه ت نگاه کنید(.
تا چند سال قبل تقریباً همه گاز طبیعی تولیدی درداخل مصرف میرسید .لیکن افزایش صدور این گاز
از سال  1970به اروپای شرقی و غربی ورود گاز افغانستان و ایران به شوروی را جبران کرده است )به
جدول  17ضمیمه ت نگاه شود( .بیشتر قراردادهایی که با کشورهای اروپای غربی از قبیل اطریش ٬آلمان
غربی ٬ایتالیا و فرانسه بسته شده در بر گیرنده فروش لولههای قطور و تجهیزات کمکی الزم برای توسعه
بخشیدن به شبکه گازی و نفتی به منظور تأمین نیاز داخلی و صادرات میباشد .با باال رفتن میزان تولید
داخلی و توسعه یافتن شبکه خط لوله گازی ٬شوروی سطح صادرات گازی خود را از  19میلیون متر
مکعب در روز افزایش خواهد داد و بنابراین صادرات گاز مهمترین منبع جلب ارز خارجی خواهد گردید.
ضمیمه ب
نیازهای تجهیزات و تکنولوژیکی برای افزایش بازده
تجهیزات و تکنولوژی غربی میتواند کارایی عملیات حوزههای نفتی و گازی را باال برده ٬افزایش در
بازده نفتی حوزههای کنونی به وجود آورد .انواع تجهیزات و فنون مورد نیازی که مهمترین کمک را در
زمینه افزایش بازده به شوروی میکند عبارتند از:
مایعات مخصوص حفاری
در شوروی میتوان گفت که تقریباً برنامههای علمی حفاری وجود ندارد .مایعات مخصوص برای این
ـکار به مقدار کافی وجود ندارند و اـکثر خدمه حفاری از گل رس مخلوط با آب و مواد دیگر استفاده
میکنند .برای اینکه از شکستن متهها ممانعت به عمل آید از هماتیت  Fe203و یا هر چیز دیگر که بتواند
مایعات را سنگینتربنماید استفاده میکنند .و درمواقعی که به علت کمبود این مایعات گل و الی موجود به
چرخش در نمیآید ٬حفاران با استفاده از کاه و تراشههای چوب و امثال آنها ٬گل موجود در اطراف مته را
غلظت بیشتری میبخشند تا چرخش به وجود آید .پس از پایان عملیات حفاری ٬گل و الی موجود را در
بشکههایی بدون در نظر گرفتن شرایط مورد نیاز برای حفاری بعدی ذخیره میکنند .اینگونه اعمال به
خصوص در حفر چاههای عمیق سبب وارد آمدن خسارات و ریزشهای ناـگهانی شده و باعث میشود که
چاهها بطور ناـگهانی بال استفاده واقع گردند.
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متههای حفاری
ـکیفیت متههای حفاری روسی خیلی نامرغوبتر از متههای حفاری غربی است .متههایی که در
شوروی مورد استفاده قرار میگیرد بسیار باریک هستند .اـکثر این متهها را بدون در نظر گرفتن طبقات
خاـکی چاه و یا در نظر گرفتن عمق آن مورد استفاده قرار میدهند .چون از سیستم توربو ـ مته استفاده
میشود ٬و وزن زنجیر مته روی خود مته قرار نمیگیرد ٬به همین دلیل نمیتوان مته را مورد بازرسی دقیق
قرارداد٬نمیتوان گفت که آیا مته در هنگام حفاری در حال خرد شدن وفرسوده شده است یاخیر .به همین
دلیل بسیاری از متهها را بطور نابهنگام تعویض میکنند .بطور کلی ٬متههای سنگ شکن آمریکایی در
همان شرایط چهار تا پنج برابر بیشتر از متههای روسی کار میکند .شوروی تعداد کمی از این متهها را از
آمریکا خریداری کرده است و در نظر دارد از یک شرکت آمریکایی یک کارخانه مخصوص ساختن این
متهها را بخرد تا بتواند در سال  100000مته تولید نماید.
تجهیزات چندکاره
در شوروی اینگونه تجهیزات بسیار نادر است ٬چون در یک منطقه گاه الزم است چند چاه حفر نمود٬
به علت اینکه حوزههای تولیدی جدا وجود دارد ٬تجهیزات چند کاره مخصوص حفر چاه باعث میشود
ـکه در مخارج مربوط به حفاری ٬قطر لولهها ٬دکل ٬تجهیزات حفاری ٬خطوط جـریانی و پـمپ نـیز
صرفهجویی شود.
پمپهای الکتریکی روغنی شناور دارای قوه گریز از مرکز
چون در منطقه اورالز ـ ولگا حدود 25ـ 20سال است که نفت تولید میشود .اـکنون زمان آن رسیده
است که از پمپهای شناور برای بازیافت مایع کلی )آب و نفت( استفاده نمود .شوروی تاـکنون 1000
دستگاه از این پمپها را از آمریکا خریداری کرده است و درصدد است تا از طریق یک شرکت آمریکائی
ساالنه  5000دستگاه از این پمپها را دریافت نماید .اـگر از این پمپها استفاده شود میزان تولیدات نفتی
حوزههای قدیم وجدید در مدت کوتاهی ) 2ـ 1سال( باالخواهدرفت ؛ البته به شرط اینکه عرضهـکنندگان
غربی این پمپها را در اختیار شوروی قرار بدهند.
وسایل حفاری چرخان ٬لولههای حفاری ٬و دکل
تولید لوله حفاری و دکل در شوروی از نظر کیفیت و کمیت مناسب نیست .عالوه بر این ٬توربو ـ
متههایی که حدود سه چهارم حفاریها را در شوروی انجام میدهد قادر نیست در اعماق بیش از 2500
متر به حفاری بپردازد .حدود  10سال قبل برنامهریزان شوروی استفاده از وسایل حفاری چرخان را
توصیه نمودند ولی چون توربو ـ مته ستون فقرات صنعت نفت شوروی راتشکیل میدهد ٬هزینه استفاده از
وسایل چرخان بسیار سنگین میشود .توانایی شوروی در حفاری رو به بهبود است لیکن به پای توانایی
غرب نمیرسد .در غرب چاههای عمیقتر از  3000متر را میتوان در یک ماه حفر نمود ٬حال آنکه همین
چاهها در شوروی سه ماه وقت میگیرد.

شوروی ”شرق تجاوزگر“  707

تجهیزات و تکنولوژی اـکتشافی
تجهیزات اـکتشافی شوروی حدود  10سال قدیمیتر از تجهیزات مشابه آن در غرب است .وارد کردن
تجهیزات زلزلهسنج غربی و کامپیوترهای دیجیتال در کشف گاز و نفت شوروی ٬بخصوص در مناطقی از
سیبری که یکی از الیههای زمین دائماً یخ زده است و نیز در مناطق اروپای شرقی و آسیای مرکزی اهمیت
بسزایی دارد .البته اینگونه تجهیزات چه روسی و چه غربی باشند ٬میزان تولید را در حوزههای کنونی باال
نخواهد برد ٬لیکن برای کشف حوزههای جدید که در باال بردن تولید در سالهای  1980نقش عمده دارد٬
بسیار حائز اهمیت خواهد بود.
منابع بازیافتی ثانی و ثالث
حدود نیمی از نفت شوروی از چاههایی به دست میآید که در آنها آب تزریق میکنند .در مقایسه با
ـکارخانههای غربی ٬روسها پس از حفر چاههای نفتی از آبشویی زیاد استفاده کرده ٬برای باال بردن تولید
از تزریق آب و یا نفت بهرهبرداری میکنند و برای صرفهجویی در سرمایه ٬فضای چاه را بازتر انتخاب
میکنند.تزریق بیش از حد آب) ٬(1سبب ایجاد شکاف در منبع شده مانع جریان یکنواخت آنها میگردد)٬(2
زمانی که آب جای نفت را در این منابع تغییر میدهد ٬سبب ایجاد یک ستون عمودی یا یک مخروط
میگردد .طرح اصلی منبع که حدود  50تا  65هکتار را شامل میگردد ٬تولید نیاز به چاههای اضافی دارد؛
البته اـگر الزم باشد تولید از همین منابع به میزان قبلی ادامه یابد.
شوروی از پروژههای بازیافتی ثالث )استفاده از مواد شیمیایی و حرارتی بر بخشهای سنگی منابع(
استفاده کرد وتوانست در سال  1975تنها  20میلیون بشکه نفت بدست آورد .کار بر روی روشهای ثالث
بازیافتی ادامه دارد و از طریق آن میتوان حدود  70تا  80درصد نفت موجود را نیز استخراج کرد ٬لیکن
هزینه آن زیاد است ونظارت شدید الزم است و عالوه بر آن مدت زیادی وقت صرف خواهد شد تابتوان به
تولید اضافی دست یافت .شوروی قراردادهایی در زمینه علمی و تکنیکی با دو شرکت آمریکایی منعقد
ساخته است که یکی از جنبههای آن در بر گیرنده منابع بازیافتی ثانی و ثالث میباشد.
ضمیمه پ
همکاری مشترک پیشنهادی در زمینه گاز مایع طبیعی
ال شوروی در ازای فروش درازمدت گاز مایع طبیعی خواهد توانست به کمک شرکتهای غربی
احتما ً
حوزههای گازی خود را در سیبری توسعه بخشد .در سال  1972پیشنهاد شد که شرکت نورث استار و
یاـکوتسک به همکاری بپردازند و در عوض 85میلیون متر مکعب گاز به آمریکافروخته شود .پس از یک
سال کار به علت وجود اختالف بر سر قیمت گاز طبیعی و تأمین هزینه مالی تأسیسات فعالیت متوقف
1ـ تزریق افراطی آب در پاهها زمانی که نفت را نیز نمیتوان به همان سرعت خارج نمود سبب میشود که به جای به وجود آمدن یک سطح
افقی دلخواه یک سطح مخروطی شکل ایجاد شود و به همین دلیل اـگر چاه و یا پاههای دیگری در اطراف آن حفر نشود مقدار زیادی نفت از دست
میرود.
2ـ جریان ناهماهنگ آب در بخشهای نفوذپذیر منابع سبب میشود که آب با شدت بیشتری فرار نموده در جریان نفت چیزی شبیه یک ستون
عمودی را پدید آورد.
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ـگردید .لیکن در مورد هر دو پروژه در ماههای اخیر مذاـکرات آغاز شده است.
نورث استار
پروژه نورث استار بوسیله کنسرسیومی مرکب از سه شرکت آمریکایی یعنی تناـکو تگزاس ٬ایسترن
ترانسمیشن و براون اندروت آغاز به کار کرد .قرار بود گاز طبیعی مایع بوسیله یک خط لوله  48اینچی به
طول  2400کیلومتر از حوزه گازی یورنگوی در غرب سیبری به یک کارخانه تبدیل مایع در نزدیکی
مورمانسک حمل شده و از آنجا بوسیله تانکرهای مخصوص حمل گاز مایع به ساحل شرقی آمریکا
رسانده شود .قرار است تحویل گاز در سال  1980آغاز شده و بالغ بر  57میلیون متر مکعب )یعنی 2/5
درصد مصرف آمریکا و  10درصد مصرف ساحل شرقی( به مدت  25سال ادامه یابد .سرمایه الزم حدود
 7/5میلیارد دالر آمریکایی و یک میلیارد روبل روسی برآورده شده بود .قرار بوده درباره قیمت گاز بعداً
مذاـکره گردد؛ چون احتمال میرفت که گاز حاصله با گاز موجود در آمریکا رقابت بنماید.
ـکنسرسیوم امیدوار بود که بانک صادرات وواردات در این زمینه سرمایهـگذاری نماید؛ لیکن قانونی که
در سال  1974از ـکنگره گذشت این احتمال را از بین برد (1).با این وصف ٬به اصرار شوروی قرار شد از
سرمایهـگذاری و تجهیزات اروپایی برای آغاز کار استفاده شود .سرمایه الزم برای این پروژه در حال
حاضر  10میلیارد دالر برآورده شده است که  7میلیارد دالر آن باید از طریق فرانسه ٬آلمان غربی و
ال انگلیس تأمین اعتبار گردد.
احتما ً
لوله و تجهیزات مورد نیاز برای این پروژه بجای اینکه از آمریکا وارد شود از اروپا تأمین خواهد
ـگردید .فرانسه حدود یک چهارم گاز استخراج شده را دریافت خواهد کرد ٬و  40میلیون متر مکعب
باقیمانده نیز در صورتی که کمیسیون نیروی فدرال تصویب نماید ٬با قیمت تعیین شده وارد آمریکا خواهد
ـگردید.
در هنگام مذاـکرات نفتی در ژانویه  1976در مورد قیمت ٬توافقی پدید نیامد .لیکن علیرغم این امکان
ـکه ممکن است دولت آمریکا اجازه ورود چنین گازی را به کشور خود ندهد ٬شورویها خواستار آغاز
مذاـکرات بودهاند .هنوز در مورد تصاحب و یا کنترل  20تانکر مخصوص حمل گاز که قرار است ساخته
شودتصمیمی گرفته نشده لیکن شوروی مایل است تعدادی از آنها را در اختیار داشته باشد .در صورتی که
حامیان شوروی بتوانند در این زمینه تأییدیهای به دست آورند ٬در ماه ژوئن قراردادی منعقد خواهد
ـگردید .کنسرسیوم آمریکایی نیز سعی خواهد کرد برای وارد کردن این گاز به آمریکا از طرف کمیسیون
نیروی فدرال تأیید و تصویب الزم را بدست آورد تا نورث استار بتواند کار خود را در سال  1978آغاز
نماید .کنسرسیوم امیدوار است که ارسال گاز در سال  1981آغاز شود و جریان اصلی کامل نیز در سال
 1983به وجود آید .دولت آمریکا نیز با وجود اینکه از کنسرسیوم خواسته است که به مذاـکرات خود با
شوروی ادامه دهد ٬هنوز رسمًا آنرا تأیید ننموده است.

1ـ سرمایهـگذاری بانک صادرات و واردات در پروژههای انرژی شوروی اـکنون با تأئید ـکنگره ٬ساالنه بالغ بـر  300مـیلیون دالر آمـریکا
میشود.

شوروی ”شرق تجاوزگر“  709

یاـکوتسک
این طرح در بر گیرنده همکاری آمریکا ـ ژاپن ـ شوروی به منظور بهرهبرداری از منابع گاز طبیعی
موجود در نزدیکی یاـکوتسک در بخش خاور دور شوروی است .مذاـکرات کنسرسیوم نیز در برگیرنده
شرکت گاز طبیعی الپاسو ٬اـکسیدنتال پترولیوم و شرکت بکتل میباشد .در اصل قرار بود سرمایهـگذاری
غربی بالغ بر  4تا  5میلیارد دالر در زمینه اـکتشاف و توسعه حوزههای گازی ٬انتقال گاز از طریق یک خط
لوله  3500کیلومتری به یک کارخانه گاز مایع در نزدیکی ناخورکا و تحویل  28میلیون متر مکعب به
آمریکا و ژاپن در طول  20سال باشد .ژاپنیها مایل هستند برای تغییر انرژی این کار را آغاز کنند ولی از
آمریکا نیز خواستهاند که در زمینه مالی و فنی همکاری نماید.
برخالف منابعی که در یورنگوی وجود دارد ٬منابع یافته شده در یاـکوتسک قادر نیست نیاز این
سرمایهـگذاری مشترک را برآورده سازد .قبًال پیشبینی شده بود که برای تحکیم این منابع  400میلیون
دالر هزینه الزم است که شوروی دویست میلیون و ژاپن و آمریکا نیز هر یک  100میلیون میبایست
بپردازند .بعدها شورویها ادعا کردند که خودشان در امر اـکتشاف پیشرفتهایی کردهاند و از ژاپن و آمریکا
خواستند که هر یک فقط  25میلیون دالر سرمایهـگذاری نمایند .انعقاد رسمی قرارداد در اواخر ماه مارس
انجام گرفت و حدود  2تا  3سال وقت الزم است تا بتوان کار اـکتشاف را به پایان رساند.
ـکنسرسیوم آمریکایی به علت محدودیتهای سرمایهـگذاری بانک صادرات وواردات هنوز نمیداند که
باید در کارها شرکت نماید یا خیر .هنوز معلوم نیست که اـگر آمریکاییها از زیر بار شانه خالی کنند آیا
ژاپنیها به تنهایی وارد کار خواهند شد یا نه.
ضمیمه )ت(
جداول آماری
جدول 1
نفت خام1

شوروی :تولید نفت خام و گاز طبیعی
ـگاز طبیعی

سال

میلیون تن متریک

میلیون بشکه در روز2

میلیارد متر مکعب

میلیون متر مکعب در روز

1960

147/9

2/96

45/3

123/8

0/77

1965

242/9

4/86

127/7

349/8

2/16

1970

353

7/06

197/9

542/3

3/35

1971

377/1

7/54

212/4

581/9

3/60

1972

400/4

8/01

221/4

604/9

3/75

معادل میلیون بشکه

نفت در روز3

1973

429

8/58

236/3

647/5

4

1974

458/9

9/18

260/6

713/8

4/42

1975

490/7

9/81

289/3

792/6

4/90

برنامه 1976

520

10/4

3113

855/2

5/30

برنامه1980

640ـ620

12/8ـ12/4

435ـ400

1188ـ1093

7/37ـ6/78

 .1شامل گاز فشرده
 .2هر تن متریک معادل  7/3بشکه است
 .3یک میلیون متر مکعب گاز شوروی معدل  6180بشکه نفت حرارت تولید میکند
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جدول 2
شوروی :برآورد تولید و مصرف منابع اولیه انرژی

1965
ــــــــــــــــــــ
%
ـکمیت

منبع انرژی
ـکل

14/06

ـکمیت
17/87

100

ـــــــــــــــــــــــ 1980
1975
1974
1970
ـــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــ
%
ـکمیت
%
ـکمیت
%
ـکمیت
%
100

21/73

100

100

23/07

48/4

100

زغال سنگ

5/76

41

6/06

23/9

6/72

30/9

6/85

29/7

7/8

27/5

نفت1

4/86

34/5

7/06

39/05

9/18

42/3

9/81

42/5

11/8

41/5

ـگاز طبیعی

2/6

15/4

3/35

18/8

4/42

20/3

4/90

21/3

6/7

23/6

نیروی

0/47

0/3

0/64

3/6

0/64

2/9

0/63

2/7

0/8

2/8

0/02

0/1

0/08

0/4

0/11

0/5

0/5

1/8

0/74

4/1

0/69

3/2

0/77

3/3

0/8

2/8

100

19/20

100

20/24

100

24/9

100

6/50

33/9

6/65

32/8

7/5

30/1

36/2

7/36

36/4

9/4

37/8

22/8

4/78

23/6

6

24/1

0/57

2/8

0/7

2/8

0/11

0/6

0/5

0/2

0/77

3/8

0/8

3/2

هیدروالکترویک
نیروی هستهای

قابل اغماض قابل اغماض

منابع دیگر2

0/81

5/8

ـکل

12/55

100

15/80

زغال سنگ

5/51

43/9

5/83

36/9

نفت

6/62

28/8

5/23

33/1

6/95

ـگاز طبیعی

2/15

17/1

3/36

21/3

4/38

نیرویهیدروالکترونیک

0/46

3/7

0/62

3/9

0/60

3/1

0/02

0/1

0/08

0/4

0/74

4/7

0/69

3/6

مصرف

انرژی هستهای

قابل اغماض قابل اغماض

منابع دیگر2

0/81

6/5

 .1شامل گاز فشرده
 .2سنگ نفت زا ٬تورب یا زغال سنگ نارس ٬چوب برای سوخت
جدول 3
میلیون بشکه در روز

شوروی :برآورد عرضه و تقاضای نفت
1960

1970

1974

1975

1976

1980

عرضه

4/90

7/15

2/29

9/69

10/5

12/1

تولید داخلی

4/86

7/06

9/81

9/81

110/4

211/8

واردات

0/04

0/09

0/11

0/15

0/1

0/3

تقاضا

4/90

7/15

9/29

9/69

10/5

12/1

مصرف داخلی

3/62

5/23

6/95

7/36

37/8

49/4

موجود برای صدور

1/28

1/92

2/34

2/60

2/6

2/7

به اروپای شرقی

0/45

0/81

1/81

1/26

1/3

1/5

به دیگر کشورهای کمونیست

0/13

0/20

0/26

0/29

0/3

0/3

به کشورهای غیرکمونیست

0/70

0/91

0/90

1/05

1

0/9

ـکه از آن :ارز به دست آمده

0/47

0/46

0/62

0/77

0/8

0/7

 .1شامل گاز فشرده
 .2رقم مورد نظر در برنامه پیش بینی شده
 .3برنامه خواستار تولید به میزان  12/8ـ  12/4میلیون بشکه در روز است
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 .4با فرض بر اینکه میزان مصرف ساالنه داخلی در سالهای  80ـ  %5 ٬1976افزایش خواهد داشت
جدول 4
شوروی :حفاری برای گاز و نفت
سال

حفاریهای اـکتشافی

حفاریهای توسعهای

مجموع

1960

4/02

3/69

7/71

1965

5/57

5/15

10/72

1967

5/80

5/91

11/17

1970

5/15

6/74

11/98

1971

5/25

6/88

12/3

1972

5/14

7/58

12/72

1973

5/22

8/41

13/63

1974

5/36

8/90

14/26

برآورد
15/00

1975

جدول 5
شوروی :برآورد عرضه و تقاضای گاز طبیعیمیلیون بشکه در روز
1965

1970

1974

1975

1980

1976

عرضه

349/8

552

746/5

826/6

882

1106

تولید داخلی

349/8

524

713/8

792/6

1847

21066

واردات

.....

9/7

32/7

34

35

40

تقاضا

349/8

552

746/5

826/6

882

1106

348/7

534

708

773/6

812

946

صادرات

1/1

9

38/5

53

70

160

به اروپای شرقی

1/1

6/4

23/4

31

35

90

به اروپای غربی

.....

2/6

15/1

22

35

70

تجارت خالص

1/1

-0/7

5/8

19

35

120

مصرف داخلی

 .1برنامه خواستار تولید  313میلیارد متر مکعب یا  855میلیون بشکه در روز است.
 .2برنامه بزده  400تا  435میلیارد متر مکعب یا  1093تا  1188میلیون متر مکعب در روز را پیشبینی میکند.
جدول 6
شوروی منابع گاز طبیعی
1965

1970

1974

منطقه
مجموع

3220

12100

22500

غرب سیبری

315

7116

14400

91

439

700

بخش اروپای شرقی

1771

2583

4400

شرق سیبری
آسیای مرکزی و قزاقستان

1043

1962

3300

 712

اسناد النه جاسوسی آمریکا

منابعی که با الف  +ب  +پ  1عالمتگذاری شدهاند در شوروی به معنی منابع کشف شده است ولی در آمریکا به معنی منابع
قابل بهرهبرداری میباشد.
جدول 7
شوری :کیفیت نفت خام تولید شده در حوزههای مهم
مشخصات
قدرت تولید کننده
منطقه تولیدی
جاذبه
میزان درصد سولفور
پایه

روماشینکو
تاتار
اورالز ـ ولگا
33
1/6
متوسط

موخانفو
ـکوب بیشف
اورالز ـ ولگا
 35ـ 34
 1/2ـ 1/8
متوسط

تویمازی
باشکیر
اورالز ـ ولگا
34
1/4
متوسط

آرالن
باشکیر
اورالز...
 30ـ 27
 3/4ـ 2/7
متوسط

دارای ترکیبات

نقطه جریانیابی محصول٬

 15ـ 5

0

18

-22

15

پارافینی
 85ـ 90

حجم ٬درصد
ـگازولین و نفت
نفت مصرفی سوخت خانگی
نفت سنگین و مواد زائد
ـگاز و مقدار از دست رفته

30
22
38
2

24
20
48
2

25
25
43
2

26
20
44
2

20
20
52
2

15
15
61
2

مجموع
اورالز ـ ولگا
غرب سیبری
آسیای مرکزی
شمال قفقاز
آذربایجان شوروی
اوکراین شوری
ـکومی
بایلوروسیان شوروی
خاور دور
مناطق دیگر

ساموتلر
نیشنوارتوفسک
غرب سیبری
35
0/9
متوسط

1965
4/86
3/48
0/01
0/28
0/41
0/43
0/15
0/04
ناچیز
0/05
0/01

جدول 8
شوروی :تولید نفت خام 1در هر منطقه

1970
7/06
4/17
0/63
0/60
0/68
0/40
0/28
0/11
0/08
0/05
0/06

1971
7/54
4/23
0/90
0/68
0/72
0/38
0/29
0/12
0/11
0/05
0/06

1972
8/01
4/31
1/25
0/72
0/69
0/37
0/29
0/13
0/12
0/05
0/08

1973
8/58
4/40
1/75
0/77
0/59
0/36
0/28
0/13
0/14
0/05
0/11

1974
9/18
4/44
2/23
0/80
0/53
0/35
0/27
0/14
0/16
0/05
0/11

اوزن
مانگیشالت
آسیای مرکزی
 34ـ 33
 0/1ـ 0/2

میلیون بشکه در روز
21975

9/81
4/48
2/96
0/82
0/50
0/34
0/26
0/16
0/18
0/05
0/06

31980

412/6
3/7
46/1
1/0
0/4
0/3
0/2
0/5
0/3
0/05
0/05

 .1شامل گاز فشره
 .2برآورده شده
 .3طرحریزی شده
 .4حد وسط بازده برنامهریزی شده

مجموع
آسیای مرکزی
شمال قفقاز
اوکراین شوروی
غرب سیبری
ـکومی
آذربایجان شوروی
اورالز ـ ولگا

1965
349/8
49
110/4
107/9
9
2/2
17
54/3

جدول 9
شوروی :تولید گاز طبیعی در هر منطقه
1970
542/32
131/7
104/8
166/8
26/5
17
15
80/5

1971
581/9
148/1
99/1
177
26/5
27/5
15/9
87/8

1972
604/9
162/8
82/1
184/1
31/1
36/4
18/7
89/7

1973
647/5
196
70/8
186/6
45
38/2
22/9
88

میلیون متر مکعب در روز

1974
713/8
226
68
187/2
67/7
46/7
24/9
93/3

11975
792/6
257/4
65/1
188
103
48/1
27/2
103/8

21980
31141

326
57
170
383
59
31
115
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 .1برآورد شده
 .2برنامهریزی شده
 .3حدوسط بازده پیشبینی شده

جدول 10
شوروی :برآورد ظرفیت پاالیش هر منطقه1975 ٬
اولیه تقطیر ظرفیت درصد از مجموع
هزار بشکه در روز

مجموع

8000

100

بخش اروپائی شوروی
و شمال پاالیشگاههای عمده:

2600

33

پولوتسک

580

...

ـکیرشی

480

...

ـگورکی

440

...

ریاضان

420

...

موزیر

240

...

اورالز ـ ولگا

2100

26

یوفا

480

...

ـکویبیشف

پاالیشگاههای عمده:
350

...

پرم

270

...

ولگوگراد

240

...

سیزران

230

...

1400

18

قفقاز
پاالیشگاههای عمده:
باـکو

750

...

ـگروزنی

500

...

1000

12

سیبری و خاور دور
پاالیشگاههای عمده:
آنگارسک

530

اومسک

240

...

500

6

اوکراین

...

پاالیشگاههای عمده:
ـکرمنچوگ

240

...

آسیای مرکزی

400

5

پاالیشگاههای عمده:
150

ـکراسنوودسک

...

جدول 11
شوروی :برآورد تولید محصوالت نفتی

مجموع

1965

1970

1974

1975

3/50

5/00

6/70

7/20

ـگازولین )بنزین(

0/73

1/05

0/45

1/55

نفت مصرف خانگی1

0/35

0/42

0/50

0/53

ـگازوئیل

0/98

1/45

1/90

2/05

روغن ماشینآالت

0/13

0/18

0/25

0/26

اسناد النه جاسوسی آمریکا
مواد دیگر2

 714
1/90

1/13

2/81

2/60

 .1شامل سوخت جت
 .2شامل نفت سوختی اضافی ٬آسفالت ٬واـکس ٬کوک نفتی و غیره
جدول 12
شوروی :مصرف محصوالت نفتی
1965
3/13
0/70
0/33
0/83
0/13
1/14

مجموع1
ـگازولین )بنزین(
نفت سفید
ـگازوئیل
روغن موتور
مواد دیگر

1970
4/45
0/98
0/38
1/22
0/18
1/69

1975
6/45
1/40
0/50
1/70
0/25
2/60

1974
6/00
1/33
0/45
1/58
0/24
2/40

 .1کمبودی که در مقایسه با جدول  3وجود دارد در نتیجه احتساب نفت از دست رفته خام بین چاه و نفت بود و عالوه بر آن
در نتیجه کم کردن گاز و به هدررفتن آن در پاالیشگاه به دست آمده است.
جدول 13
شوروی :حمل و نقل نفت خام و محصوالت نفتی

1

سال
1965
1970
1971
1972
1973
1974

ریل
4/44
6/06
6/46
6/81
7/21
هیچ چیز

خط لوله
4/51
6/80
7/05
7/77
8/43
9/94

مجموع
9/45
13/35
14/21
15/25
16/32
هیچ چیز

رودخانه
0/50
0/67
0/70
0/67
0/68
هیچ چیز

 .1دربر گیرنده حمل و نقل وسیله تانکرهای نفتی چرخدار که در اینباره اطالعاتی در دست نیست.

سال
1965
1970
1971
1972
1973
1974
1975

صادرات
1965
1970
1971
1972
1973
1974
1975
واردات
1965

جدول 14
شوروی :شبکه خطوط لوله گاز و نفت

ـگاز طبیعی
41/8
67/5
71/5
77/7
83/5
92/1
99/4

نفت خام و محصوالت نفتی
28/2
37/4
41/0
42/9
47/2
53/0
57/5

جدول 15
شوروی :خالصه تجارت نفتیمیلیون بشکه در روز

نفت خام
0/87
1/34
1/50
1/52
1/71
1/61
1/86

محصوالت نفتی
0/41
0/58
0/61
0/62
0/67
0/73
0/74

مجموع
1/28
0/92
2/11
2/14
2/38
2/34
2/60

...

0/04

0/04
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1970
1971
1973
1974
1975

0/07
0/10
0/26
0/09
0/13

0/02
0/03
0/03
0/02
0/02

جدول 16
شوروی :تجارت خارجی در نفت

1

1965
1280
580
450
95
20
15
700
455
90
30
145
55
60
75
45
15
25
5
20
12
8
...
125
28
78
19
55
8
47
...
...
...
470

صادرات
به کشورهای کمونیستی
اروپای شرقی
ـکوبا
یوگسالوی
دیگران
به کشورهای غیرکمونیستی
اروپابی غربی
فنالند
فرانسه
ایتالیا
سوئد
آلمان غربی
دیگران
خاورمیانه و نزدیک
مصر
یونان
دیگران
افریقا
غنا
مراـکش
دیگران
آسیا
هندوستان
ژاپن
دیگران
آمریکای التین
آرژانتین
برزیل
آمریکای شمالی
ـکانادا
ایاالت متحده آمریکا
صادرات شوروی به
ـکشورهای دارای ارز معتبر

1970
1920
1010
805
120
55
30
910
760
155
50
205
95
125
130
60
30
20
10
25
10
14
1
60
5
54
1
...
...
...
5
...
5
640

ارز معتبر دریافتی

230

405

واردات
عراق
لیبی
مصر
سوریه
رومانی3

40
...
...
...
...
30

90
...
...
40
...
11

1974
2340
1440
1180
155
75
30
900
750
180
30
135
60
125
220
30
4
20
6
23
6
13
4
52
20
25
7
25
...
25
20
3
17
620

0/09
0013
0/29
0/11
0/15

هزار بشکه در روز
1975
2600
1550
1260
160
90
40
1050
880
175
70
135
70
150
280
45
5
38
2
20
3
13
4
60
25
26
9
30
...
30
15
5
10
770

به میلیون دالر آمریکا
2560
هزار بشکه در روز
150
110
108
78
...
...
5
3
...
7
10
9

3180

21980

2700
1800
1500
200
70
30
900
700
هیچچیز
هیچچیز
هیچچیز
هیچچیز
هیچچیز
هیچچیز
20
هیچچیز
هیچچیز
هیچچیز
30
هیچچیز
هیچچیز
هیچچیز
30
هیچچیز
هیچچیز
هیچچیز
20
...
20
100
...
100
700

هیچچیز
300
هیچچیز
هیچچیز
هیچچیز
هیچچیز
هیچچیز

اسناد النه جاسوسی آمریکا

 716
10

دیگران

 .1شامل نفت خام و محصوالت نفتی
 .2برآورد شده
 .3فقط محصوالت نفتی

صادرات
به اروپای شرقی
بلغارستان
چکسلواـکی
آلمان شرقی
مجارستان
لهستان
رومانی
به اروپای غربی
اطریش
فنالند
فرانسه
ایتالیا
آلمان غربی
واردات
افغانستان
ایران
تجارت خالص

39

13

27

هیچچیز

جدول 17
شوروی :تجارت خارجی در گاز طبیعیمیلیون متر مکعب در روز
1965
1/1
1/1
...
...
...
...
1/1
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
1/1

1970
9/0
6/4
...
3/7
...
...
2/7
...
2/6
2/6
...
...
...
...
9/7
7/1
2/6
-0/7

1974
38/5
23/4
0/8
8/9
7/9
...
5/8
...
15/1
5/8
1/2
...
2/2
5/9
32/7
7/8
24/9
5/8

1975
53/0
31/0
3/2
10/1
9/1
1/7
6/9
...
22/0
5/1
2/0
...
6/4
8/5
34/0
7/8
26/2
19/0

11980

160
90
17
22
18
11
16
6
70
8
3
11
20
28
40
11
29
120

 .1برآورد شده

سند شماره )(2

سری غیرقابل رؤیت برای بیگانگان
از :بخش سیاسی ٬جان د .استمپل
تاریخ 5 :آبانماه 1356
به :مندرجه در فهرست توزیع
موضوع :گزارش ساالنه  CERPپیرامون روابط با کشورهای کمونیستی
ـگزارش ساالنه روابط ایران با کشورهای کمونیستی ) (CERP 0002باید در تاریخ  24آبانماه 1356
به واشنگتن ارسال گردد .به منظور ارسال به موقع ٬نامه هوایی باید توسط پست  20آبانماه فرستاده شود.
سال گذشته سفارت در ارائه این گزارش سه ماه تأخیر داشت .در سال جاری امیدواریم که این وضع بهبود
عمدهای یافته باشد.
ماهیت این گزارش لزوم هماهنگی با عناصر مختلف نمایندگی و نیز کنسولگریها را که ممکن است با
فعالیتهای کمونیستی در منطقه خود آشنایی بیشتری داشته باشند ایجاب مینمایند .بخشهای سیاسی و
سیاسی نظامی آن بخش از گزارش را که مربوط به مسائل سیاسی ٬سیاسی نظامی ٬عضویت حـزبی
ـکمونیستی محلی و روابط دیپلماتیک و کنسولی است تهیه خواهند کرد.
دفتر حفاظت منافع آمریکا نیز بخشهای مربوط به مبادله فرهنگی و آموزشی را تهیه مینماید .بخش
اقتصادی نیز در مورد مسائل اقتصادی و مادی گزارش خواهد نمود .کنسولگریها نیز میتوانند در مورد
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این گزارشها ٬گزارش یا اظهار نظر نمایند.
به پیوست نسخههایی از دستورالعمل سال جاری ارسال میگردد؛ اـکثر بخشها ٬مرجعهای پیشین را
حتماً در اختیار دارند.
در صورت لزوم و در صورتی که آنها را در اختیار نداشته باشند ٬در بخش سیاسی نسخههایی از آن
موجود است .گزارش مربوط به سال گذشته یعنی الف ـ  7مورخ  22دی ماه  1356باید در بر گیرنده تمام
موارد باشد .در بسیاری از موارد میتوان از آن به عنوان یک مرجع استفاده کرد و از آنجا که گزارش سال
ـگذشته  2صفحه بیشتر از مورد لزوم بود ٬ماامیدواریم که مسئولین هر بخش گزارشات خود را  20درصد
ـکمتر نمایند .پیشنویسهای اولیه باید تا پایان وقت اداری  15آبان به بخش سیاسی ارسال گردد.
ضمیمهها :الف( استفاده اداری محدود دولت به شماره  ٬249989ب( سری غـیر قـابل رؤیت بـرای
بیگانگان .دولتی .الف ـ  7مورخ  22دی ماه ) 1356فقط برای اصفهان(
توزیع :بخش اقتصادی ـ ر .بروین  /س .تیلور ٬کنسولگری آمریکا در اصفهان
بخش سیاسی نظامی ـ رابرت  /ا .مارتین ٬کنسولگری آمریکا در تبریز
دفتر حفاظت منافع آمریکا ـ جک شلنبرگر ٬کنسولگری آمریکا در شیراز
یا جیمز هیگهام  /الری الرکین
محرمانه
از :وزارت امور خارجه در واشنگتن دی .سی.
تاریخ  26مهر 1356
به CERP002 :روابط با کشورهای کمونیستی
 1ـ این پیام بدوی ٬راهنماییهای وزارتخانه محتوی مرجع الف در مورد تهیه بخشهای یک و چهارم
 CERP 002میباشد .به واحدها یادآوری میشود که تاریخ معین جهت دریافت گـزارشـها تـوسط
وزارتخانه ٬همان تاریخ  24آبان ماه است .ارسال گزارش پس از تاریخ تعیین شده در مفید واقع شدن آن
محدودیت ایجاد خواهد نمود.
 2ـ بخش یکم” .ارزیابی روابط سیاسی ٬اقتصادی ٬نظامی“ ٬تغذیه اصلی نشریات ساالنه ”فعالیتهای
ـکمکی و تجاری کشورهای کمونیستی در کشورهای رو به رشد جهان آزاد“ را فراهم میآورد .در تحقق
بخشیدن به شرایط این بخش از  CERPـ  002واحدها باید به یاد داشته باشند که وزارتخانه ترجیح
میدهد فشرده وقایع و اطالعات را بدست آورد و به گزارش مفصل پیرامون موارد موجود نیازی ندارد.
چون  CERPـ  002جایگزین گزارش هشدار دهنده در موارد رخدادهای مهم سیاسی ٬اقتصادی ٬نظامی
یا فرهنگی نخواهد شد .وقایع و رخدادهای مهم باید به محض وقوع تعبیر و تفسیر و گزارش شوند.
 3ـ اطالعات که در بخش اول ارائه میگردند باید دارای طبقهبندی شامل سری غیر قابل رؤیت برای
بیگانگان باشند .لطفًا مشخص کنید که مثًال پاراـگرافی دارای طبقهبندی متفاوت با طبقهبندی کلی گزارش
میباشد .هرچه اهمیت طبقهبندی کمتر باشد بهتر است .واحدها به منظور تهیه بخش یکم میتوانند از
ـکتابچه اطالعاتی  10138 ER77تحت عنوان ”ـکمکهای کمونیستی به کشورهای رو به رشدجهان آزاد در
سال  “1976استفاده نماید.
 4ـ در سال گذشته واحدها از طریق آن دسته از مقامات سفارت شوروی که در کشور میزبان حاضر
شده بودند اطالعاتی در مورد برنامههای کمکی ارائه نمایند ٬توانسته بودند در مورد برنامههای اقتصادی
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شوروی اطالعات با ارزشی بدست آورند .دیگر واحدها نیز با در نظر گرفتن شرایط و محدودیتهای کشور
میزبان میتوانند به همین منظور با نمایندگان شوروی و دیگر کشورهای کمونیستی ایجاد ارتباط مستقیم
بنمایند.
 5ـ بخش یکم” .ارزیابی روابط سیاسی  /اقتصادی  /نظامی“ را تنها در آبیجان ٬ابوظبی ٬آـکرا ٬آدیس
آبابا ٬الجزیره ٬امان ٬آنکارا ٬آتن ٬باماـکو ٬بانجول ٬بیسائو ٬چ ٬بوگوتا ٬برازیلیا ٬بوئنوس آیرس ٬بوجومبورا٬
قاهره ٬ـکاراـکاس ٬کلمبو ٬کوناـکری٬کوتونو ٬داـکا٬داـکار٬دمشق٬دارالسالم ٬جاـکارتا٬فریتاون٬جورج تاون٬
اسالم آباد ٬کابل ٬ـکاتماندو ٬خارطوم ٬کیگالی ٬کینگ استون ٬کینشازا ٬کوااللمپور ٬ـکویت ٬الـگوس ٬الپاز٬
لیبرویل ٬لیما ٬لومه ٬لوکازا ٬منامی ٬موگادیشو ٬ماپوتو ٬مکزیکوسیتی ٬مونرویا ٬.مونته ویدئو ٬نایروبی٬
نجامنا ٬دهلینو ٬نیامه ٬نوآـک شوت ٬اوگادوگو ٬پورت لوئیس ٬کیتو ٬رباط ٬رانگون ٬صنعا ٬سانتیاـگو ٬سان
خوزه ٬سنگاپور ٬آنتاناناریو ٬تهران ٬تریپولی ٬تونس ٬والتا ٬یاانونده ٬باید تهیه نمایند.
 6ـ به طور مختصر روابط سیاسی ٬اقتصادی ٬نظامی را که در طول سال بین کشور میزبان و جهان
ـکمونیست پدید آمده در رابطه با منافع آمریکا مورد تجزیه و تحلیل و ارزیابی قرار دهید .این خالصه مرور
باید تغییرات ٬تمرکز ٬روند و دورنمای فعالیت کمونیستی را نیز در نظر بگیرد .اطالعات ویژه زیر در
صورتی که با کشور مورد نظرارتباط داشته باشد و یا موجود باشد در رابطه با برنامه کمکهای اقتصادی و
نظامی کمونیستی ارائه گردد) .در صورت امکان این اطالعات را به صورت جدول ارائه نمایید(.
ـکمک اقتصادی
ـ ارزش کلی به دالر و فهرست پروژههایی که بر اساس قراردادهای جدید کمکی کمونیستی از نظر
مالی در سال مزبور تأمین خواهد شد.
ـ پیشرفت برنامه و پروژه در رابطه با قراردادهای قدیمی و حاضر شامل ارزش تحویل تقریبی به دالر
در طول سال.
ـ تعدادتکنیسینهای اقتصادی کمونیستی در کشور میزبان و در صورت امکان با مشخص شدن کشور
ـکمونیستی و پروژه مربوطه هر تکنیسین.
تعداد و تخصص دیگر تکنسینهای کمونیست مانند پزشکان ٬معلمین ٬مستشاران دولتی و غیره که
هزینههای مالی آنها از طریق برنامههای کمکی تأمین نمیگردد.
ـ حقوقی که از طرف دولت میزبان به تکنیسینهای کمونیست پرداخت میشود.
ـتعداد و پرسنل کشور رو به رشد که جهت طی دوره آموزشی فنی رهسپار کشورکمونیستی میشوند.
البته با در نظر گرفتن کشور کمونیستی مقصد ٬تخصص ٬مدت یا دوره آموزش.
ـکمک نظامی
ـ ارزش قراردادهای کمک نظامی کمونیستی به دالر و نوع تجهیزاتی که تحویل داده خواهد شد.
جزئیات مربوط به ارزش و نوع تجهیزات نظامی تحویلی در سال مزبور.
ـ تعداد مستشاران و تکنیسینهای نظامی کمونیست در کشور میزبان.
ـ تعداد پرسنل کشور رو به رشد که جهت طی دوره آموزشی به کشور کمونیستی خواهند رفت.
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ـ هزینهای که کشور میزبان باید در قبال خدمات و آموزش فنی نظامی کمونیستی متقبل شود.
تجارت
ـ حجم صادرات به کشور کمونیستی و واردات از کشور کمونیستی )و ترکیبات آنها(
ـ شرایط قراردادهای جدید و موجود تجاری با کشورهای کمونیستی شامل مدت و شرایط دیگر )از
قبیل ارز معتبر یا قرارداد معافیت دوجانبه(
 7ـ موفقیت و یا شکست برنامههای کمونیستی از قبیل مشکالت اجرایی پروژه ٬موفقیت و یا شکست
مذاـکرات و اهمیت و اهداف کمیسیونهای بین دولتین را ارزیابی نمایید.
 8ـ عالوه بر نیازهای بخش چهارم الف که در مرجع الف بدانها اشــاره شده ٬پیـرامون مطالب زیر نیز
ـگزارش دهید:
ـ تعداد دانشجویان آـکادمیک جدیدی که جهت طی دورههای آموزشی هر سال وارد یک کشور
ـکمونیستی میشوند.
ـ تعدادی که دائماً به کشور خود باز میگردند.
ـ تعداد دانشجویان کشورهای رو به رشدی که در پایان هر سال در کشور کمونیستی به سرمیبرند.
ونس

سری  /غیر قابل رؤیت برای بیگانگان
تاریخ 22 :دی 1356
به :وزارت امور خارجه
از :سفارت آمریکا در تهران
عطف به) :الف(  75تهران الف ـ ) ٬238ب(  76وزارتخانه 249135
موضوع :روابط ایران با کشورهای کمونیستی ـ CERP 002
خالصه) :آغاز خیلی محرمانه( افزایش تشنج نشانگر آغاز روابط ایران با شوروی بود و در صمیمیت
بیشتر روابط ایران و شوروی در سال  1976هویداست .روابط ایران با دیگر کشورهای کمونیستی هنوز
هم مانند سال پیشین است ؛ یعنی از نظر محتوی کم اهمیت لیکن از نظر شکل ظاهری با اهمیت است و به
دید و بازدیدها ختم میگردد .در سال  2534میزان کلی تجارت ایران با کشورهای کمونیستی شاهد
افزایش ناچیزی بود که علت آن نیز کاهش واردات این کشور از چین و شوروی میباشد لیکن تجارت با
اروپای شرقی افزایش فاحشی یافت و پروتکلهای اقتصادی منعقده در سال  1355با تمام کشورهای
ـکمونیستی نشان دهنده افزایش در تجارت و کمکهای اقتصادی و فنی بود ؛ لیکن معادل روابط ایران با
ـکشورهای غربی و بخصوص آمریکا ٬فرانسه و آلمان غربی نمیباشد .ایران  680میلیون دالر قبل از
واردات خود به کشورهای اروپای شرقی اعتبار داد بخش اعظم تجارت خود را نیز بر اساس ”موازنه
حساب“ انجام داد .شورویها نیز یک پروژه کارخانه آلومینیم به فهرست چشمگیر پروژههای اقتصادی
خود در ایران افزودند .قرارداد تسلیحاتی که با شوروی در ماه نوامبر منعقد گردید نشانگر تداوم حضور
نظامی شوروی از جنبه تجهیزات و تکنسینها میباشد .ایران به دنبال مالقات فیدل کاسترو با یکی از
رهبران کمونیست ایران ٬در اروپا با کوبا قطع رابطه نمود ٬لیکن روابط وی با دیگر کشورهای کمونیستی
توأم با ثبات است .در سال  1976روابط فرهنگی آن کشور با بلوک کمونیستی از تأثیر کمتری برخوردار
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است) .پایان خالصه(
ضمائم:
الف :حضور شوروی در ایران.
ب :جدول  1ـ تجارت ایران با کشورهای کمونیستی در سه سال گذشته 2534ـ 1) 2532فروردین
 1352تا  29اسفند (1355
ج :جدول  2ـ تجارت ایران )از نظر کاالهای مهم( با کشورهای کمونیستی اصلی در سال .2534
ارزیابی روابط سیاسی ـ اقتصادی
شوروی
تغییر روابط سیاسی ـ اقتصادی ایران با جهان کمونیستی از زمان ارائه گزارش سال قبل )نامه هوایی
مرجع( ٬وخامت یافتن روابط سیاسی ایران و شوروی بود ٬علت آن نیز این بود که ایران فکر میکرد که به
خاطر روابط صمیمانهاش با آمریکا از طرف شوروی تحت فشار قرار گرفته است .در پایان سال و در
نتیجه اعاده یکی از خلبانان روسی که هواپیمای غیر نظامیش در ایران به زمین نشسته بود ٬این روابط
دستخوش بهبود گشت .به همین ترتیب روابط ایران وچین نیز قدری بهبود یافته است و رسانهها و مقامات
دولتی ایران نیز از واقعیت حمایت چین از سیاستهای امنیتی ایران در خلیج فارس و پیشنهاد آن در مورد
تبدیل اقیانوس هند به صورت یک منطقه صلح ٬و تبدیل خاورمیانه به یک منطقه عاری از تسلیحات
هستهای با تأیید سخن میراند.
شورویها ظاهراً طوری وانمود میکنند که از خرید روزافزون تسلیحات توسط ایران از آمریکا بسیار
نگران هستند .علیرغم تداوم همکاریهای اقتصادی شوروی و ایران ـ که در آن یک قرارداد اـکولوژیک
ثالث در مورد دریای خزر در سپتامبر  1975منعقد گردید و وزیر دارایی ایران یعنی انصاری از مسکو در
سپتامبر  1976دیدار به عمل آورد و به دنبال آن یک قرارداد  3میلیارد دالری پنج ساله تجاری بین
شوروی و ایران در اـکتبر  1976منعقد گردید و هفتمین اجالس کمیسیون شوروی و ایران در اواسط نوامبر
برگزار شد ؛مفسرین سیاسی شوروی در تمام طول تابستان و پائیز  1976به ایران به عنوان بازیچه و دست
نشانده آمریکا و آلت دست امپریالیسم حمله میکردند .در بیست و پنجمین ـکنگره حزبی شوروی برژنف
از ایران صحبتی به میان نیاورد )و ایرانیها نیز آن را به یاد دارند( و در ماه مه سفیر شوروی از اینکه خطر
تروریسم در ایران را به شوروی ربط دادهاند به رسانههای گروهی اعتراض نمود) .هنگامی که پلیس یک
مخفیگاه تروریستی را کشف نمود ٬عکسهایی از رهبران شوروی را در آنجا یافت (.از طرف دیگر ایرانیها
نیز در مورد تجهیز ناوگان پاسیفیک شوروی اظهار نگرانی کرده و حمالت اجالس غیر متعهدها در کلمبو
علیه ایران را نیز تحریکات شوروی به حساب آوردهاند )تهران  9091و  .(8931عالوه بر این ٬ایران نیز
پیرامون قرارداد تسلیحاتی شوروی با عراق در سال  1976که براساس آن شوروی تعهد کرده است که به
عراق بیش از مقدار تسلیحات خریداری شده توسط ایران از کشورهای غربی سالح بدهد ٬تـبلیغات
بسیاری به راه انداخته است) .در مورد قرارداد مزبور و یا میزان آن هنوز تأییدیهای بدست نیامده است(.
آغاز بخش طبقهبندی نشده:
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این رنجشهای سیاسی در گسترش تجارت دو جانبه پنجسال گذشته ممانعتی پدید نیاورده است.
مبادله تجاری پنجسالهای که در ابتدا گمان میرفت معادل  1میلیارد دالر باشد به سطح  1/6میلیارد دالر
رسید و بر اساس قراردادی که اخیرًا منعقد گردید دو برابر شده است .حدود یک میلیارد دالر از قرارداد
سال  1976منحصر به صدور گاز از ایران به شوروی ٬به عنوان بخش عمده تعهدات پیشین ایران خواهد
بود 2 .میلیارد دالر دیگر شامل کاالهای ساخت ایران و ماشینآالت روسی ٬آهن ٬پوالد ٬مواد شیمیایی٬
چوب ٬سیمان و کامیون بر اساس معامالت پایاپای خواهد بود .تجارت دوجانبه سال ) 2534ـکه در 29
اسفند سال  1355خاتمه یافت( معادل  402میلیون دالر بود ٬در واقع  15/5درصد بیش از میزان آن در
سال پیشین بود .میزان صادرات  232میلیون دالری آن کشور به شوروی  28میلیون دالر افزایش یافت و
ـگاز طبیعی ) 120میلیون دالر( نیمی از این صادرات را تشکیل میداد .لیکن ٬میزان واردات از شوروی
 37/6درصد کمتر بود که علت آن نیز  57تا  70درصد کاهش در واردات آهن ٬پوالد و ماشینآالت و
قطعات یدکی بودکه روی هم رفته نیمی از واردات سال  2535را تشکیل میداد واردات مربوط بـه
پروژههای زیر در سال جاری ایرانی افزایش خواهد یافت.
آغاز محرمانه :کمکهای اقتصادی و فنی شوروی به اقتصاد ایران ادامه دارد ٬لیکن به علت فقدان
اطالعات الزم نمیتوان نسبت افزایش آن را در مقایسه با نفوذ غربی مشخص نمود /75 .الف ـ 169
سفارت گزارشی پیرامون گسترش کارخانه ذوب آهن آریامهر اصفهان از  750000تن به  1/9میلیون تن
ظرفیت ارائه داد .این پروژه شوروی از نظر ارزش و از نظر پرسنلی بزرگترین پروژه به حساب میآید.
ضمیمه  1که به وسیله سازمان سیا تهیه شده جزئیات حضور شوروی در ایران را با تعیین محل و کار
مربوطه مشخص میکند.درگیریهای شوروی از نظرتکنیسین و در بعضی موارد تجهیزات )ـکه میزان اعتبار
ارائه شده مشخص نیست( در رابطه با پنج واحد سردخانه ٬پروژههای پرورش ماهی ٬راهآهن ٬تأسیسات
برق رسانی ٬سیلوهای گندم ٬خانههای پیش ساخته ٬معادن ٬نیروگاهها و مدارس آموزش حرفهای ادامه
مییابد .کارمندان مؤسسه ٬آموزشی که در مجاورت کارخانه ذوب آهن آریامهر تأسیس شده ٬روسی و
ایرانی هستند و در اواخر سال  1355تعداد  200نفر از  600نفر آموزش بیننده ٬پاـکستانی بودند که در
رابطه با پروژه ذوب آهن شوروی در آنجا آموزش میدیدهاند .پروژههای اضافی و یاجدیدی که در رابطه
با هفتمین نشست کمیسیون شوروی و ایران در ماه نوامبر در تهران مطرح گردید عبارتند از :خط لوله دوم
ـگاز)ایگات  ٬(2کارخانه نیروی حرارتی  1260000کیلوواتی در اهواز )ساختمان آن آغاز شده( ٬قرارداد
مربوط به احداث یک نیروگاه حرارتی در اصفهان و احداث مجتمع هیدروالکـتریک در خـداآفـرین
رودخانه ارس و برقی شدن راهآهن تهران ـ جلفا ـ تبریز .به دنبال قرارداد سه جانبه گاز ٬منعقده در سال
 75) 1354تهران  ٬(11640یک قرارداد طراحی و مهندسی نیز امضاء گردید و در نتیجه آن شوروی در
احداث خط لوله و نیزتهیه کمپرسورها نقش خود راایفا خواهدکرد .در ماه نوامبر ٬بین باریت ایران و سوت
متپروم اـکسپورت قراردادی به امضاء رسید تا بر اساس آن یک کارخانه آلومینیومسازی  500/000تنی
به ارزش  600میلیون دالر ) 76تهران  (11848در ایران احداث گردد .مطبوعات ایران در ماه دسامبر٬
قرارداد منعقده توسط شوروی را اعالم کردند که بر اساس آن شوروی تعهد کرده است که در ایجاد سازمان
عمران صنعتی و بازسازی به ارزش یک میلیارد دالر در منطقه صنعتی اسفراین به دولت ایران کمک کند.
هزینههای الزم برای ماشینآالت و تجهیزات شوروی از طریق قرارداد سه جانبه گازتوسط ایران تأمین
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خواهد شد.
بخش اعظم تجارت دوجانبه که شامل جزئی از کمکهای فنی نیز میشود ٬بر اساس ”معامله تهاتری“
بانک مرکزی انجام میشود .یکی از مقامات بانک مرکزی ایران گفت که دراواخر ماه اـکتبر بر اساس اعتبار
شوروی ٬حساب تهاتری معادل  60میلیون دالر بوده است .عدم موازنه  7میلیون دالری نیز سبب خواهد
شد که در تصحیح ارز معتبر مشکالتی پدید آید ٬ولی شوروی به کرات اجازه داده است که قروض ایران از
طریق صدور گاز از بین برود .در ماه اـکتبر بانک مرکزی ایران اجازه داد که قروض روی هم انباشته شود٬
چون قرارداد مزبور بهرهای معادل 2درصد را مجاز دانسته و شوروی نیز پیرامون این مسئله پافشاری
چندانی ننموده است.
روابط نظامی ایران و شوروی
آغاز بخش سری /غیر قابل رؤیت برای بیگانگان:
قرارداد تسلیحاتی منعقده بین دولت ایران و شوروی در پایان نوامبر  1976قابل توجه بسیار است.
ارزش این قرارداد به دالر آمریکا معادل  528میلیون دالر است و دولت ایران متعهد شده که آن را به
صورت ارز معتبربپردازد .قبل از تحویل پول پرداخت نخواهد شد و کل ارزش قرارداد نیز در شانزده قسط
فصلی پرداخت خواهد شد .یک قرارداد پایاپای گاز و نفت در سالهای آتی منعقد خواهد گردید .تحویل
بعضی از تجهیزات در سال  1976آغاز و در سال  1979به پایان خواهد رسید .تحویل این تجهیزات از
منبع تولیدات جدید خواهد بود.
انواع تجهیزات تحویلی به شرح زیر است) :الف( نفربرهای زرهی ) (A.P.Cبـنابه گـزارشـها ایـن
وسیلههای نقلیه همان پی ام پی ـ  1های شوروی هستند که دو درب در عقب و دو درب در باالدارند .هر
نفربر دارای یک دستگاه تفنگ  73میلیمتری است که موشکهای پرهدار شلیک میکند .عالوه بر این هر
یک از آنهادارای یک موشک ضد تانک مشابه 11ـ 66میباشند که در باالی نفربرهاتعبیه شده است .هر
ال هشت نفر نیروی پیاده رامیتواند در
نفربر دارای سه خدمه اصلی )فرمانده ٬راننده و توپچی( است ٬معمو ً
خود حمل کند) .ب( ”استرال“ )یا سام ـ  (7موشک سام حمل شونده بر روی شانه از نوع  2ـ ام دارای اشعه
مادون قرمز سردار نوع جدید) .ج( کامیونهای مخصوص حمل و نقل تانک ٬که پانصد دستگاه از آنها که
ال از نوع مار هستند به این کشور تحویل داده خواهد شد) .د(توپهای  130میلیمتری با مقدار زیادی
احتما ً
مهمات) .ه( چند وسیله نقلیه تاـکتیکی هشداردهنده نیروی دریایی) .و( قطعات یدکی ٬سیموالتورها٬
اهداف و خط پشتیبانی نیز در اجناس تحویلی وارد خواهند شد.
برنامه کمک نظامی شوروی در ایران مسئولیت آموزش ایرانیها را در تعمیر ونگهداری تجهیزات حمل
و نقل و مهندسی روسی داده شده به نیروهای مسلح شاهنشاهی ایران بر اساس قراردادهای پـیشین
شوروی و دولت ایران ٬به عهده دارد .بنا به گزارشها هر پرسنل آموزش دهنده روسی که بخواهد بر اساس
قراردادهای جدید به افراد ایرانی آموزش دهد عالوه بر احتساب خرج رفت و آمد به شوروی ماهانه
 1500دالر هزینه الزم دارد.
در حال حاضر حدود  120متخصص نظامی شوروی از طریق برنامه کمک نظامی شوروی درایران به
سر میبرند .آنها در مکانهایی از قبیل کارخانه بابک )پروژه تعمیر و نگهداری وسائط نقلیه در حومه
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تهران( ٬مرکز توپخانه اصفهان و گروه لجستیکی نیروی زمینی شاهنشاهی ایران به کار مشغول هستند.
جمهوری خلق چین ـ آغاز خیلی محرمانه:
روابط ایران و چین هم هنوز هم ناشی از نگرانی دولت ایران در رابطه با شوروی است .درگیری ایران
در رقابت بین چین و شوروی شامل کنار گذاشتن محتاطانه چین در برابر عظمت شوروی است .سمبل
افزایش هماهنگی سیاسی بین ایران و چین بازدید  21ژوئیه تا  2اوت شاهزاده اشرف از چین میباشد
)تهران  .(8085شاهزاده در این سفر از اهمیت بسیار برخوردار بود و موفق شد به عنوان اولین فرد خارجی
از سال  1949به این سو ٬از تبت دیدار نماید .بسیاری از ناظران این سفر را نوعی ضد تعادل در مقایسه با
سفر نخست وزیرهویدا و ولیعهد رضا به مسکومیدانند و واضح است که ایران آـگاهانه سعی کرده است در
روابط خود با دو قدرت بزرگ کمونیستی در سالهای گذشته نوعی تعادل پدید آورد .از طرف دیگر ٬این
سفرها دارای ارمغان چندانی نبوده است .در رابطه با هیئت تجاری ایران که در ماه ژوئن به چین گسیل شده
بود قراردادی امضاء گردید و بر اساس آن در تجارت دوجانبه  30درصد افزایش پدید خواهد آمـد.
صادرات ایران ٬نفت ٬محصوالت شیمیایی و مواد غذایی مشخص گردید؛ چـین نـیز بـه ایـن کشـور
منسوجات ٬محصوالت کاغذ ٬ابزار ماشین آالت و پوالد خواهدفروخت .تجارت دوجانبه با سطح 84/1
میلیون دالر در سال  2534معادل  33درصد کاهش یافت که ناشی از کاهش  79تا  3میلیون دالری
واردات آهن و پوالد ایران بوده است .صادرات پنبه ایران از سطح  20/4میلیون دالر به سطح 22/4
میلیون دالر رسید .این تجارت نیز بر اساس ”حساب تهاتری“ انجام میگیرد و تفاوتها نیز به دالر پرداخت
میگردد.
ـکشورهای اروپای شرقی ـ آغاز بخش محرمانه:
دیدارهای رسمی که بین این کشور و کشورهای اروپای شرقی انجام شد سبب انعقاد پروتکلهای
تجاری با بلغارستان ٬چکسلواـکی جمهوری دموکراتیک آلمان ٬مجارستان ٬لهستان و رومانی گردید و
موجب شد که دولت ایران قبل ازمبادرت به ورود کاالها اعتبار صادر نموده و همکاریهای فنی واقتصادی
با ایران را تسریع بخشد .تمام پروتکلها خواستار افزایش چشمگیر در سطح تجارت دوجانبه گردیدند .در
صورت بروز مشکالتی از قبیل تبدیل ارز ایران میتواند از نظر مواد غذایی و مصنوعات به این کشورها
متکی باشد چون معامالت تجاری به صورت تهاتری انجام میشود .تجارت دوجانبه ایران با شش کشور
مزبور در سال  2534شاهد  96درصد افزایش بود )یعنی از  200/5میلیون دالر به  393/5میلیون دالر
ــــ به 5/7
رسید( .عدم موازنه نیز در رابطه باایران رو به وخامت نهاد و از نسبت 3/4
ــــ در سال  2534رسید .اما
1
1
تمام این کشورها عالوه بر این بار دیگر در نمایشگاه تجاری بینالمللی ایران شرکت جستند.
بلغارستان :در نهمین اجالس کمیسیون مشترک ایران و بلغارستان در زمینه هـمکاریهای فـنی و
اقتصادی که درصوفیه صورت گرفت٬تسلیمی ٬وزیر بازرگانی دولت ایران٬پروتکلی را امضاء کرد که کمی
بعد از آن هنگام سفر رئیس جمهور تودورف به تهران همین پروتکل بار دیگر امضاء گردید .گذشته از
فهرست پروژههای متعددی که در ایران با همکاری بلغارستان احداث میگردد ٬مهمترین این پروژهها
شامل افزایش تجارت دوجانبه از سطح  60میلیون دالر در سال  1355به  130میلیون دالر در سال
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 1356میباشد و عالوه بر این دولت ایران در رابطه با یک مجتمع کشاورزی ٬اعتباری معادل  150میلیون
دالر صادر کرده است تا گوشت تازه ٬پنیر و تخممرغ در دراز مدت به ایران صادر شود .امکان دارد که
دولت ایران به طور مساوی در سهام این مجتمع کشاورزی شرکت نماید.
چکسلواـکی :تجارت دوجانبه که قبًال معادل  54/8میلیون دالر بود ٬در سال  2534شاهد  41درصد
افزایش بود و ماشین آالت ٬آهن و پوالد صادرات مهم این کشور را به ایران تشکیل میداد.پروتکلی که در
ماه ژوئن  1976منعقد گردید خواستار  55درصد افزایش در سطح تجارت دوجانبه که معادل 100
میلیون دالر است برای سال آتی گردید .کارخانجات چکسلواـکی  60درصد صادرات این کشور به ایران
را به خود اختصاص دادهاند .پس از آن یک هیئت نمایندگی چکسلواـکی به منظور باال بردن همکاری در
زمینه کشاورزی به ایران سفر کرد و بعدها رئیس جمهور استروگال همراه یک هیئت اقتصادی بزرگ به این
ـکشور سفر نمود .مهمترین واقعهای که در روابط دو کشور روی داد ٬قرارداد  12نوامبر بود که از طریق آن
ایران میبایست ساالنه  3/6میلیارد متر مکعب گاز طبیعی از سال  1981به این کشور بفروشد .به همین
دلیل چکسلواـکی نیز در قرارداد سهجانبه گاز ایران عضو گردید )به  76تهران  11575مراجعه نمایید(.
جمهوری دموکراتیک آلمان :اولین مالقات کمیسیون مشترک همکاریهای اقتصادی ٬تکنولوژیکی و
علمی در ماه سپتامبر در برلن صورت گرفت .نجمآبادی وزیر صنایع و معادن سرپرستی هیئت ایرانی را به
عهده داشت و این مالقات به دنبال سفر ریاست شورای وزیران آلمان شرقی سیندرمان در دسامبر 1975
) 75تهران  (11767و سفر هیئت نمایندگی این کشور به سرپرستی ریاست دولت و ریاست کمسیون
برنامهریزی آلبرشت در آوریل  1976به ایران صورت گرفت .پروتکل ماه سپتامبر گذشته از مسائل دیگر
خواستار صدور کاالهای یخزده توسط قطار از آلمان شرقی و کمک این کشور در احداث چند سردخانه
در ایران گردید .در آن زمان  IDRDبا شرکت زایس آلمان شرقی قراردادی در زمینه همکاری در تولید
وسایل دقیق میکروسکوپ در ایران منعقد گردانید لیکن تجارت دوجانبه این دو کشور دارای اهمیت
چندانی نیست و در سال  2534معادل  12/1میلیون دالر میباشد.
مجارستان :پوجا ٬وزیر خارجه مجارستان در ماه فوریه به ایران سفر کرد و قراردادهایی در زمینه
همکاریهای فرهنگی و تجاری امضاء کرد 76) .تهران  (954قرار است مـجارستان در چـند پـروژه
ـکشاورزی ایران همکاری نماید.تجارت دوجانبه که قبًال 58/4میلیون دالر بود در سال  2534معادل 81
درصد افزایش یافت.
لهستان :به دنبال سفر ماه آوریل معاون وزیر تجارت بینالمللی کاستجوسکی ٬وزیر کشتیرانـی و
تجارت اولزوسکی در ماه دسامبر به سرپرستی هیئتی در اجالس مشترک وزیران دو کشور شرکت جست.
پروتکل اقتصادی منعقده ٬قرارداد سهساله پیشین را تمدید نموده و به همکاری با ایران و بازارهای
ـکشور ثالث تأـکید بسیار نهاد .مشارکت لهستان در صنعت ایران شامل منسوجات ٬کشتی سازی ٬معادن
زغال سنگ و مواد پتروشیمی میباشد .بنا به گزارشها لهستان  250دستگاه اتوبوس و  20000دستگاه
یخچال از ایران خریداری نموده است .در سال  2534قبل از مبادرت به ورود کاالهای ایران  100میلیون
دالر اعتبار )با نرخ  6درصد( به این کشورداد و برای سال  2535نیز  100میلیون دالراعتبار دیگر در نظر
ـگرفت.
رومانی :به عنوان یکی از مهمترین طرفهای تجاری ایران دراروپای شرقی ٬روابط اقتصادی این کشور
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در سال گذشته توأم با فعالیت بسیار چشمگیری بود .ایران  420میلیون دالر اعتبار ما قبل واردات با نرخ
 5/25درصد بهره صادر نمود .در هنگام سفر رئیس جمهور چائوشسکو در اواخر سال  1355شاه بر
اساس یک تصمیم سیاسی تمام امتیاز  6میلیون دالری خرید واـگنهای قطار را به رومانی اعطا کرد )57
تهران  (11785به دنبال سفر نخستوزیر مانسکو ) 76تهران  (5357در ماه نوامبر دوازدهمین اجالس
ـگردید.پروتکل منعقده خواستار افزایش تجارت دوجانبه به سطح  700میلیون دالر در سال  1356و یک
میلیارد دالر در سال  1359گردید که شامل بسیاری از کاالی رومانی و نفت ایران که در ازای آنها بود
میشد .قرار شد که رومانی در رابطه با چند پروژه از قبیل موتورهای الکتریک ٬کارخانه سیمان ٬کارخانه
ـکربنات سدیم و برقرسانی ٬با این کارخانه در ایرانهمکاری نماید .تجارت دوجانبه به استثناء نفت به
سطح  149درصد یعنی  177/4میلیون دالر در سال  2534رسید و این کشور را در زمره دومین کشور
بزرگ دارای رابطه تجاری با ایران بعد از شوروی قرار داد.
آغاز بخش خیلی محرمانه :روابط ایران با نیروهای ضعیفتر کمونیستی ٬مشابه روابط این کشور در
سال گذشته است .در ماه ژانویه معاون وزیر خارجه ویتنام شمالی یک سفر حسن نیت به ایران انجام داد
لیکن در زمینه برقراری روابط دیپلماتیک توافقی صورت نگرفت .درباره همکاریهای نفتی توافق گردید
لیکن از جزئیات آن اطالعی در دست نیست .گزارش مطبوعات در ماه ژوئن حاـکی از آن بود که DIRK
 100دستگاه برنجکاری به ایران خواهد فروخت .پروتکلی که در اواسط سال  1975امضاء گردید ٬بر
حسب اتفاق نتوانست  200میلیون دالر اعتبار جنجال برانگیز را تولید نماید ) 76تهران  .(10092در ماه
اوت هویدا ٬نخستوزیر ایران به مغولستان سفر کرد و با یک قرارداد گسترش همکاریهای اقـتصادی
تجاری ٬علمی و فنی به ایران بازگشت.
آغاز بخش طبقهبندی نشده :تجارت کلی با کشورهای کمونیستی به استثنای نفت و کاالی تجاری
)جزئیات نامعلوم( در سال  9/7 ٬2534درصد افزایش و به سطح  880/5میلیون دالر رسید .واردات
ایران  3/9درصد و صادرات آن  22/1درصد افزایش یافت لیکن از نظر نسبی این تجارت دوجانبه مرکب
ـکاهش پیدا کرد .کاالهای وارداتی ایران از کشورهای کمونیستی تنها  4/85درصد کل واردات ایران را
تشکیل داد که در سال  2533معادل  8/2درصد بود .اهمیت نسبی این کشورها به عنوان بازار صادرات
ایران از  36/3درصد به  42/6درصد افزایش یافت .جزئیات مربوط به این تجارت و کاالهای اصلی در
جدولهای ضمیمه ب و ج آمده است.
 IIعضویت در حزب کمونیست محلی
در اطالعات تهران الف ـ  171تغییری پدید نیامده و اظهارنظرها نیز به جای خود باقی است.
 IIIروابط دیپلماتیک ٬کنسولی و نمایندگی تجاری با کشورهای کمونیستی
آغاز بخش خیلی محرمانه :بدون تبلیغات در موردمالقات فیدل کاسترو با ایرج اسکندر)اسکندری ـ
م( دبیر کل تحت پیگرد قانونی حزب توده )ـکمونیستی( ٬ایران در  7آوریل  1976با کوبا قطع رابطه نمود.
علت این قطع رابطه نیز نه تنها مالقات کاسترو ـ اسکندر ٬بلکه ناخشنودی شاه از نقش کوبا در آنگوال و
عصیان ظفار بود.
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 IVمبادالت فرهنگی و آموزشی
آغاز بخش محرمانه :روابط فرهنگی فیمابین ایران و کشورهای کمونیستی از فعالیت و اهـداف
چندانی برخوردار نیست ٬اهمیت این روابط در سال  1355کمتر از سالهای قبل بود.
مبادالت فرهنگی و آموزشی این کشور با شوروی بیش از روابط آن با دیگر کشورهای کمونیستی
حائز اهمیت است ٬لیکن مبادالت این کشور به شوروی نیز دارای محدودیتهایی میباشد .شوروی مجاز
نیست که به یک برنامه مهم فرهنگی مداوم در ایران مبادرت ورزد.وابسته فرهنگی شوروی در مقام شکوه
به ریاست امور فرهنگی سفارت گفت که او سعی کرده بود به منظورایجادیک مرکز فرهنگی یک ساختمان
را خریداری یا اجاره نماید و حتی حاضر شده بود که تسهیالت موجود خود را تعمیر نموده بهبودی در
وضع آنها پدید آورد ٬لیکن به وی اجازه این کارها داده نشد.
برنامه فرهنگی وی شامل چند فیلم کالسهای زبان روسی که در آن فقط چند نفر که اـکثر آنها از اتباع
غیر ایرانی هستند ثبت نام کردهاند و بازیهای ورزشی میباشد .ظاهراً به شوروی اجازه داده شده که سالی
یک بار یک جشن فرهنگی برگزار سازند که آنها نیز سعی میکنند به کمک مطبوعات و رسانهها بهترین
بهرهبرداری را بنمایند .سال گذشته نمایشگاهی از گنجینه هنری موزه هرمیتاژ لنینگراد برگزار و از نظر
هنری و تبلیغاتی نیز موفقیت بسیار به همراه داشت .در سال  1355جشن مهمی برگزار نشد .آمد و شد
ـگروههای ورزشی بسیار مشهور کشورهای بلوک شرق به ایران ادامه داشت که عبارتند از :فـوتبال٬
وزنهبرداری ٬کشتی و واترپلو .تأتر عروسکی مرکزی شوروی به ایران سفر کرد و مدت چهار روز در تاالر
رودکی برنامه اجرا کرد که با استقبال روبرو شد .یک گروه کوارتت و چند سولونیست نیز جـند روز
برنامههای کوتاهی اجرا کردند .یک کمیته علمی مشترک ایران و شوروی به نام کمیته فردوسی ٬برای
اولین بار در مطبوعات اعالم کرد که به دو دانشمند روسی جوایزی داده است که یکی از آنها مجیدوف
است که شاهنامه )اشعار حماسی فردوسی شاعر ایرانی قرن دهم( را به زبان روسی ترجمه کرده و دیگری
بوریس پتروسکی است که به علت تحقیق در مورد ”آثار ایرانی در مجموعه هرمیتاژ“ این جایزه را
دریافت کرده است.
در رابطه با مبادالت آموزشی یک واقعه مهم رخ داد .البته در الگوی اعطای کمک هزینه تحصیلی از
طرف شوروی تغییر پیدا نشده است )تعداد آن سالی  12کمک هزینه میباشد( ٬که اـکثر آنها نیز داوطلب
تحصیل ندارد ؛ ولی در مورد مبادالت آموزشهای حرفهای اقدامات وسیعی صورت گرفته است .آماری که
به طور غیررسمی از وزارت علوم و آموزش عالی در مورد تعداد دانشجویان ایرانی در خارج بـرای
سالهای  56ـ  1355گرفته شد ٬نشان میدهد که  2126دانشجو در کشورهای بلوک شرق قرار دارند که
البته تحت عنوان ”ـکشورهای دیگر“ جای داده شدهاند و به معنی آن است که کشورهای نامبرده در بیالن
نمیباشند .به سفارت گفته شد که این دسته به معنی کشورهای بلوک کمونیستی است گرچه خود بیالن
چنین نمیگوید .بنا به گفته یکی از مقامات وزارت علوم )محمدعلی طوسی ٬معاون وزیر علوم و آموزش
عالی ٬حفاظت شود( که یک نسخه از بیالن را همراه با اظهارنظرهای خود در اختیار ما قرار داده بود گفت
اـکثر این افرادتکنسینهایی هستند که باید در کارخانه ذوب آهن روسی اصفهان مشغول به کار شوند و به
شوروی رفتهاند تا در این زمینه آموزشهای الزم را ببینند.
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قابل توجه این است که چینیها در سال  1355هیچ فعالیتی نداشتهاند .در سال  1354کار چندانی
انجام ندادند لیکن در سال  1353بخش عظیمی از هنر مدرن و سنتی چین را در دانشگاه تهران به نمایش
ـگذاردند .هفت روزنامهنگار ایرانی به دعوت جمهوری خلق چین از این کشور در ماه اـکتبر دیدار به عمل
آوردند و آژانس خبری جدید نیز برنامهریزیهای آنها را به عهده گرفت.
روابط ایران با کشورهای کمونیستی اروپای شرقی با روابط این کشور با شوروی تفاوت چندانی
نداشت .مهمترین رخدادهای اینگونهای ٬سفر تیمهای ورزشی بود .تیمهای فوتبال ٬کشتی ٬والیـبال و
واترپلو به لهستان ٬بلغارستان و مجارستان و رومانی آمد و شد نمودند .سه گروه تأتر عروسکی یکی از
بلغارستان و دو گروه از رومانی به این کشور سفر کردند) .ـکه یک گروه از مولداویا و دیگری مجارستانی
زبان اهل ترانسیلوانیا بود (.هنرمندان اروپای شرقی و افراد موسیقیدان نیز به ایران سفر میکردند لیکن
واقعه مهمی رخ نداده است .گویا وزارت علوم و آموزش عالی در مورد کمکهزینههای دانشگاهی ارائه
شده توسط کشورهای اروپای شرقی اطالعاتی در اختیار ندارد و یا مایل نیست آنها را در اختیار ما قرار
دهد .ولی بدون شک این اطالعات در اختیار آژانسهای دولت ایران که با دفتر حفاظت منافع آمریکا در
ارتباط نیستند قرار دارد.
جوامع کشورهای شوروی واروپای شرقی طبق معمول درفستیوال فیلم فصل )اـکتبر تانوامبر (1976
فعاالنه شرکت داشتند .شرکت کنندگان اروپای شرقی ٬بخصوص از لهستان و چکسلواـکی ٬فیلمهایی در
رابطه با کودکان و نوجوانان درفستیوال بینالمللی فیلم نشان دادند و هر دوی آنها نیز برندگان جایزه اعالم
شدند .در پنجمین فستیوال فیلم بینالمللی چند فیلم سینمایی کشورهای بلوک به رقابت پرداختند و
جوایز اول به کارگردان روسی نیکتیا میخالکف )به خاطر کارگردانی وی در فیلم ”برده عشق“( و به یک
هنرمند زن مجارستانی به عنوان بهترین هنرمند اعطا گردید .هفته فیلم شوروی نیز هیجان چندانی پدید
ال این بود که دولت ایران دستور داده بود تبلیغات زیادی در این زمینه به راه
نیاورد و علت آن نیز احتما ً
انداخته نشود و فیلمهانیز به زبان فارسی دوبله نشوند و در خارج از تهران نیز به آنها اجازه نمایش داده
نشد .البته درتلویزیون ملی ایران که در ماه اـکتبر 1976افتتاح گردید ٬فیلمهای روسی ٬بخصوص فیلمهای
رنگی باله به نمایش گذاشته شد.
ب ـ اطالعات و فعالیتهای فرهنگی غیر از مبادالت
فعالیتهای کشورهای کمونیستی در بخش اطالعات ٬مانند قبل ادامه داشت و اـکـثر آن از بـخش
مطبوعاتی سفارت شوروی که تنها کشور دارای دیپلماتهای متخصص در زمینه اطالعات است اقتباس
شده بود .شورویها هنوز هم هر ماه به انتشار یک نشریه  50صفحهای به نام ”اخبار“ به زبان فارسی و به
صورت تقریباً درجه اول و رنگی ادامه میدهند .مطالب این مجله بیشتر به زندگی در شوروی و نهادهای
این کشور میپردازد و گهگاهی نیز در مورد ایران مقالهای درج میکند” .خانه فرهنگی ایران و شوروی“
عالوه بر این ٬یک نشریه فارسی زبان ادبی در هر فصل به نام ”پیمان“ منتشر میکند .بخش مطبوعاتی
سفارت شوروی یک بولتن استاندارد نیز تهیه میکند ولی هیچگاه آن را در مطبوعات محلی مـنتشر
میکلوس
نمیسازد .فعالیتهای مخفی رادیویی از سال گذشته دچار تغییراتی نشده است.
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ضمیمه الف تهران الف ـ 7

سری

حضور شوروی در ایران ـ نوامبر 1976
طبق اظهارات دولت ایران کل تعداد پرسنل رسمی آژانسهای دولتی شوروی در این کشور  325نفر
میباشد و با این وصف گمان میرود که تعداد آنها در سال  1976به میزان  25نفر افزایش یافته باشد .چون
این رقم وابستگان آنها را شامل نمیشود ٬برای درنظر گرفتن همسران آنها این رقم دو برابر خواهد شد و
برای در نظر گرفتن تعداد فرزندان آنها نیز میتوان  100نفر به آنها اضافه کرد که رقم کلی به  800نفر
خواهد رسید.
حضور رسمی در جدول زیر نشان داده شده است.
سفارت شوروی
تهران
71
اداری
7
بخش کنسولی
8
دفتر وابسته نظامی
26
دفتر مشاوره اقتصادی
67
نمایندگی بازرگانی شوروی
68
بیمارستان شوروی
2
خبرگزاری تاس
5
ائروفلوت
5
اینگستراخ )شرکت بیمه دولتی شوروی(
5
بانک ایران و روس
7
ایرسوت )ـکمپانی خصوصی مشترک ایران و شوروی(
ــــــــ
271
جمع پرسنل در تهران
اصفهان:
19
سرکنسولگری شوروی
2
بانک ایران و شوروی
رشت:
10
سرکنسولگری شوروی
تبریز:
1
نمایندگی بازرگانی شوروی
1
اینگستراخ
مشهد:
1
اینگستراخ
بندر پهلوی:
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مورفلوت )آژانس تجاری دریایی شوروی(
ایرسوت
نمایندگی بازرگانی شوروی
جلفا:
ایرسوت
نوشهر:
ایرسوت

4
7
2
6

1
ــــــــ
54
جمع کل پرسنل خارج از تهران
325
جمع کل پرسنل شوروی در ایران
برنامه کمک نظامی شوروی در ایران ٬مسئولیت آموزش ایرانیها را در نحوه استفاده و تعمیر ونگهداری
توپخانه ٬تجهیزات حمل و نقل و مهندسی ارائه شده توسط شوروی به نیروهای ایرانی به عهده دارد .در
حال حاضر حدود  120نفر متخصص نظامی در مناطقی چون کارخانه بابک )پروژه تعمیر و نگهداری
وسائط نقلیه در حومه تهران( ٬مرکز توپخانه اصفهان ٬و گروه لجستیکی نیروی زمینی شاهنشاهی ایران به
ـکار مشغول هستند .گروهی از متخصصین خانههای پیشساخته روسی نیز در تهران ٬کرمانشاه ٬اهواز و
جلفا در رابطه با همین پروژه سرگرم کار میباشند .دفتر مشاور اقتصادی که به سفارت شوروی وابسته
است ولی در واقع مطیع کمیته دولتی روابط اقتصادی خارجی در مسکو میباشد ٬در مورد تمام پروژههای
ـکمکی نظامی و اقتصادی شوروی در ایران سمت نظارت دارد .کنترل تمام متخصصین و پـروژههای
شوروی در ایران از طریق یک گروه مدیریت )در تهران( که دارای  100کارمند است اعمال میگردد.
پروژههای تحت کنترل این دفتر حوزه وسیعی از فعالیتهای ایران و شوروی را در رابطه با بانکداری ٬بیمه٬
ذوب آهن ٬گاز و نفت ٬نیروگاهها ٬معادن ٬اـکتشاف معادن ٬زغال سنگ ٬ماهیگیری٬احداث سیلوهای گندم
و سردخانه ٬برقرسانی به راهآهن ٬پروژه خانههای پیشساخته و مراـکز آموزش حرفهای در بر میگیرد.
فهرست زیر نشاندهنده پروژههای مهم شوروی با رقم تقریبی تعداد پرسنل و تغییراتی که از زمان ارسال
آخرین گزارش صورت گرفته )الف ـ  26 ٬238نوامبر  ٬1975ضمیمه الف( میباشد.
ـکارخانه ماشین سازی اراـک ـ با گسترش یافتن این کارخانه در سالهای  1975/76پرسنل بیشتری
ال در حال حاضر  35تکنیسین روسی در این کارخانه سرگرم کار هستند.
مورد نیاز گردید و احتما ً
معادن زغال سنگ ـ در دسامبر  1975نیاز پرسنلی شوروی افزایش وتعداد آنها در این رابطه به 410
نفر رسید.
سردخانه ـ تا ژانویه  1976تعداد  76متخصص روسی در مورد پنج سردخانه موجود مشغول به کار
بودهاند.
پرورش ماهی ـ به علت افزایش شش تأسیسات در پرورش ماهی مشترک ایران و شوروی ٬تعداد
متخصصین روسی حداقل به سطح  25نفر افزایش یافته است.
خط لوله گاز و نفت ـ در دسامبر  1975بین ایران ٬آلمان غربی و شوروی یک قرارداد گاز منعقدگردید.
به علت احداث خط لوله مربوطه ٬تعداد  200متخصص روسی حاضر بدون شک تا پایان سال 1976
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افزایش خواهد یافت.
سیلوی گندم ـ چهار سیلوی گندم دراواخر ) 1975در میانه ٬شاهـگارد ٬داراب و بردجان(افتتاح گردید
و سه سیلوی دیگر در )ساری ٬سمنان و فسا( در دست ساختمان است ومنطقه احداث سه سیلوی دیگری
نیزاحداث شده است .تنها رقم موجود در مورد متخصصین روسی مشغول به کار در این پروژهها رقم 25
نفر است.
پروژههای مسکن ـ تا سپتامبر  1976تعداد  150متخصص روسی در رابطه با خانههای پیشساخته
ـکه عظیمترین آن پروژه خانههای پیشساخته آریاشهر اصفهان است ٬مشغول به کار بودهاند .متخصصین
نظامی شوروی نیز در پروژه خانههای پیشساخته برای نیروهای مسلح ایران در تهران سـرگرم کـار
میباشند.
معادن ـدرتعداد  160نفر متخصص روسی مشغول به کار به عنوان مشاور وتکنیسین درصنعت معادن
و یا به عنوان محققین منابع در سال  1975تغییری پدید نیامده است.
نیروگاهها ـ عالوه بر نیروگاه اهواز ٬کاراحداث نیروگاه اصفهان نیز آغاز شده است .بااین وصف حدود
 229متخصص شوروی بر روی این پروژهها کار میکنند.
راهآهن ـ پس از امضای قرارداد برقرسانی راهآهن تبریز ـ جلفا دراوایل سال  1976حدود  50متخصص
روسی درتبریز و مرندرؤیت گردیدند .لیکن گمان میرود که 500مهندس ومتخصص روسی درمورداین
پروژه به کار مشغول شوند) .تبصره کنسول آمریکا در تبریز معتقد است که تعداد کنونی تکنسینهای روسی
 150نفر است که اـکثر آنها در مرند به کار مشغول هستند(.
ذوبآهن ـ ذوب آهن آریامهر در اصفهان  1586متخصص روسی را به خود اختصاص داده است .در
اواخر سال  ٬1975دستور افزایش تولید صادر و در مارس  1976این کارخانه به طور کامل پیاده شد .در
آوریل  386٬1976متخصص روسی دیگر به کار در این ذوبآهن مشغول شدند.
مراـکز آموزش حرفهای ـ در  16مدرسه آموزش حرفهای که به وسیله وزارت آموزش و پرورش ایران
و شوروی به طورمشترک اداره میگردد حدود  70متخصص روسی مشغول به کارهستند .بر اساس ارقام
و برآوردهای موجود از پرسنل روسی مستقر در پروژههای متعدداقتصادی و نظامی کل پرسنل این کشور
در ایران  3236نفر میباشد .برای درنظر گرفتن تعداد همسران آنها این رقم دو برابر شده و عالوه بر 800
پرسنل سفارت شوروی ٬حضور شوروی در ایران به سطح  7272نفر میرسد .گـرچـه ایـن بـرآورد
محافظهـکارانه به نظرمیرسد ٬ولی این ارقام نشان میدهد که  1633نفر یا  29درصد به پرسنل شوروی در
ایران اضافه شدهاند.
تجارت ایران با درنظر گرفتن کاالهای اصلی با مهمترین شرکای کمونیستی
در سال  21) 2534مارس  1975تا  20مارس (1976
 1ـ شوروی

واردات از شوروی
ـکل واردات غیر نظامی
محصوالت آهن و پوالد
روغن آفتابگردان
ـکودهای شیمیائی

میلیون دالر آمریکا
169/3
35/4
18/2
15/9

صادرات به شوروی
ـکل صادرات
ـگاز طبیعی حاصل از چاه نفت
سرب ٬روی و دیگرفلزات
صابون و پودرهای رختشویی

میلیون دالر آمریکا
232/3
120/1
21
15/8
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ماشین آالت و قطعات یدکی آنها
چوب ٬و محصوالت آن
وسائط نقلیه غیر از راهآهن
ـکاغذ و تخته کاغذ
غیره....

 2ـ جمهوری خلق چین

واردات از چین
ـکل واردات غیر نظامی
شکر
محصوالت سرامیک
ماشینهای خیاطی و دیگر ماشینآالت و
قطعات
محصوالت آهن و پوالد
ترکیبی از فلزات پایه
فرش ٬زیلو و کاردستی
چای ٬قهوه و ادویه جات
رنگ مو ٬رنگ نقاشی ٬رنگ و پاـککننده
رنگ
غیره

 3ـ رومانی

 4ـ چکسلواـکی

مربوطه
محصوالت آهن و پوالد
چوب ٬الوار و
محصوالت آن
غیره

 5ـ مجارستان

واردات از مجارستان
ـکل واردات غیرنظامی
محصوالت آهن و پوالد
لبنیات

میلیون دالر آمریکا
61/7
20/5
5/6
3/8

صادرات به چین
ـکل صادرات
پنبه خام
آلومینیوم خام
غیره

میلیون دالر آمریکا
22/4
20/4
1/4
0/6

2/9
2/9
2/1
1/8
1/3
20/8

واردات از رومانی
ـکل واردات غیر نظامی
غالت
تراـکتور و وسائط نقیله از راهآهن
محصوالت آهن و پوالد
ـگوسفند زنده ٬بره و مرغ
ماشینآالت و قطعات یدکی مربوطه
ـگوشت و انواع گوشت خوراـکی
ـکود شیمیائی
محصوالت لبنیاتی
غیره

واردات از چکسلواـکی
ـکل واردات غیر نظامی
ماشینآالت و قطعات

13/7
12/1
9/9
54
27

میوه خشک شده
ـکاالهای بافتنی
غیره

13/8
13/2
17/5

به میلیون دالر
44/2
14/9

صادرات به رومانی
ـکل صادرات غیر نفتی
پنبه خام
وسائط نقلیه غیر از راهآهن
ـکاالهای بافتنی و...
پارچههای ابریشمی و یا بافتههای دیگر
غیره

میلیون دالر آمریکا
167/3
20/7
39/0
13/6
13/5
13/2
9/8
9/4
9/1
39

صادرات به چکسلواـکی
ـکل صادرات غیرنفتی
پنبه خام

به میلیون دالر
10/6
4/5

13/6
4/3

میوه خشک شده
پوست و چرم

2/5
1/2

11/4

محصوالت بافته شده
غیره

0/8
1/6

به میلیون دالر
35/1
17/9
2/9

صادرات به مجارستان
ـکل صادرات غیرنفتی
پنبه خام
ـکفش و انواع پاپوش

میلیون دالر آمریکا
10/1
5/4
1/2
1/1
5/9
1/5

به میلیون دالر
23/3
16/4
2/6
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2/7
2/2
1/9

ماشینآالت و قطعات مربوطه
ـگوشت و مواد گوشتی خوراـکی
چــرخـهای غـیرموتوریزه )شـامل سـه
چرخه(
غیره

1/3
0/3

میوه خشک شده
غیره

7/5

 6ـ بلغارستان

واردات از بلغارستان
ـکل واردات غیرنظامی
ـگوشت و مواد خوراـکی گوشتی
ـگوسفند ٬بره و مرغ
لبنیات
محصوالت آهن و پوالد
ماشینآالت و قطعات مربوطه
غیره

به میلیون دالر
43/1
17/1
10/5
4/3
4/2
2/2
4/8

صادرات به بلغارستان
ـکل صادرات غیرنظامی
ـکاالهای بافته شده
غیره

به میلیون دالر
2/7
1/8
0/9

واردات از لهستان
ـکل واردات غیرنظامی
لبنیات
ماشینآالت و قطعات مربوطه
ـکودهای شیمیائی
ماشینآالت و قطعات برقی
محصوالت آهن و پوالد
غیره

به میلیون دالر
35/6
8/9
5/8
4/7
4/2
2/4
9/6

صادرات به لهستان
ـکل صادرات غیرنفتی
پنبه خام
روی و کرم
جواهرآالت و قطعات مربوطه
میوه خشک شده
غیره

به میلیون دالر
9/4
4
1/8
1/1
0/9
1/6

 7ـ لهستان

تجارت ایران با کشورهای کمونیستی در سه سال گذشته
 1354 - 1352به میلیون دالر آمریکا
واردات
1352
میلیون دالر

درصد واردات

میلیون دالر

درصد واردات

میلیون دالر

درصد واردات

میلیون دالر

درصد واردات

میلیون دالر

1/4
1/4
0/4
0/3
0/3
0/4
0/1
0/5
ــ
ــ
ــ
ــ
ــ
4/8
100

درصد واردات

4/1
0/9
0/4
0/3
0/3
0/4
...
1/8
ــ
ــ
ــ
ــ
ــ
8/2
100

169/3
167/3
44/2
35/1
35/6
43/1
9/2
61/7
0/1
0/1
0/6
0/2
0/1
566/6
11776/8

1352

میلیون دالر

مجموع تجارت ایران

271/3 5/7
58/4 1/3
28/9 0/6
19/2 0/6
22/1 0/4
24/0 0/2
2/5
...
117/5 0/7
×
ــ
0/2
ــ
0/8
ــ
×
ــ
0/4
ــ
545/3 9/5
6638/1 100

1354

1353

درصد واردات

شوروی
رومانی
چکسلواـکی
مجارستان
لهستان
بلغارستان
آلمان شرقی
چین
آلبانی
ـکوبا
ـکره شمالی
ویتنام شمالی
مغولستان

214/7
47/6
22/8
21/0
15/0
9/2
0/7
25/0
0/1
×
ــ
0/1
ــ
356/2
3751/0

1353

صادرات
1354

182/8
13/9
11/5
13/4
10/2
1/6
2/3
7/7
×
ــ
ــ
ــ
ــ
243/4
730/4

25/0
1/9
1/6
1/8
1/4
0/2
0/3
1/1
ــ
ــ
ــ
ــ
ــ
33/3
100

204/2
12/8
9/9
13/1
6/1
2/5
1/1
7/2
×
ــ
0/2
×
ــ
257/1
707/6

28/9
1/8
1/4
1/8
0/9
0/3
0/2
1/0
ــ
ــ
ــ
ــ
-36/3
100

232/3
10/1
10/6
23/3
9/4
2/7
2/9
22/4
×
ــ
ــ
×
0/2
313/9
736/5

3/5
0/4
0/4
3/2
1/3
0/4
0/4
3/0
ــ
ــ
---42/6
100
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توجه :واردات غیرنظامی بوده و صادرات غیرنفتی ولی گاز طبیعی به شوروی را دربر میگیرد.
منبع :آمار تجارت خارجی ایران ٬وزارت دارایی و ا مور اقتصادی
نرخ تبدیل :در سالهای  1352و  1353یک دالر )=دالر( آمریکا برابر است با  67/5ریال و در سال  1354برابر است با  68ریال
× :کمتر از  50000دالر

سند شماره )(3

 13ژوئن  1977ـ  23خرداد 56
خیلی محرمانه
دکتر جان دی .استمپل ـ کنسول آمریکا در اصفهان ـ تعداد روسها در اصفهان
تعداد روسهای مشغول به کار در ذوب آهن که به وسیله دیک گزارش گردیده و به همراه یادداشتی از
تعداد افراد که ما قبًال شنیده بودیم یا به ما گزارش شده بود ٬کیرن بران عادت داشت که رقم  1500را به کار
ببرد .دبیر کنسول روسیه قبول نمود که این تعداد در حدود  1300نفر میباشند .این ضریبی را تشکیل
میدهد که جمعاً شامل رقم  300نفر مدیر در قسمت ذوب آهن و وابستگانشان ٬تعداد بین  13تا  15نفر
میران کنسولگری به اضافه وابستگان کارمندان بانک ایران و روس )فکر میکنم که فقط یا یا دو نفر( و آمار
مشاورانی که در طرح بررسی نیروگاه برق و بررسی ژئودتیک میشود .من هرگز آماری در مورد محل
آخری نشنیدهام ولی فکر میکنم که تعداد افراد این قسمت خیلی کم باشد.
سند شماره )(4
طبقهبندی :سری ـ هشدار اطالعاتی ـ غیر قابل رؤیت برای بیگانگان

تاریخ 25 :ژانویه 78
ـکشور :ایران  /شوروی
منبع  :یکی از مقامات دولت ایران که قابلیت اعتماد به وی مشخص نیست و به یادداشتهای این جلسه
دسترسی داشته است.
موضوع :گفتگویی بین سفیر شوروی در ایران و نخستوزیر آموزگار
در رابطه با پروژههای پیشنهادی شوروی در ایران
 1ـ اظهارنظر و خالصه مطلب حوزهای :در تاریخ  26آبان  1356سفیر شوروی در ایران ٬والدیمیر
میخائیلویچ وینوگرادوف ٬با نخستوزیر ایران ٬جمشید آموزگار ٬پیرامون پروژههای پیشنهادی شوروی
در ایران به گفتگو پرداخت .مهمترین پروژههای مورد بحث عبارت بود از گسترش کارخانه ذوب آهن
اصفهان ٬احداث بندری جدید در ساحل دریای خزر ٬احداث یک خط انتقال نیروی قوی بین تهران و
تبریز ٬و احداث خط لوله نفتی بین اصفهان و کرمان) .پایان اظهارنظر و خالصه مطلب حوزهای(
 2ـ در پاسخ به پرسشهای پیشین وینوگرادوف در رابطه با توانایی ایران نسبت به گسترش کارخانه
ذوب آهن اصفهان که توسط روسیه ساخته شده بود ٬نخستوزیر آموزگار گفت که مهمترین مشکل
موجود ایران در زمینه این پروژه ٬کمبود نیروی انسانی است .به منظور جریان این کمبود ٬کارگران الزم
برای این پروژه از ارتش ایران به کار گرفته میشوند .این روش در گذشته نیز ادامه داشته است.
 3ـ آموزگار به وینوگرادوف اطالع داد که وی به وزارت راه و ترابری دستور داده است که برای احداث
بندر جدید در ساحل دریای خزر با کمک شوروی منطقه مناسبی را انتخاب نماید .آموزگار گفت که ایران
مایل است در این بندر یک ترمینال راهآهن نیزاحداث نماید و راههای ارتباطی مکفی نیز از بندر به این سو
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ایجاد نماید .وی گفت محل بندر باید تا حد امکان نزدیک به یکی از بنادر شوروی در دریای خزر باشد و
تجهیزات بارگیری و دیگر مکانیزمهای پشتیبانی نیز باید مشابه تجهیزات موجود در بندر روسی باشد.
 4ـ در پاسخ به پیشنهاد شوروی مبنی بر فروش موشکهای هواشناسی خاص به ایران برای جلوگیری
از بروز طوفان تگرگ در مناطق محصول خیز آموزگارگفت که وی به وزارت کشاورزی دستور داده است
ـکه با سفارت شوروی برای خرید تعدادی از این موشکها تماس حاصل کند تا به مرحله آزمایش گذارده
شوند.
 5ـ آموزگار گفت که پیشنهاد شوروی در مورد احداث یک خط انتقال نیروی برق از تبریز به تهران
پذیرفته شده و قرارداد مزبور به یک شرکت انگلیسی واـگذار شده است .آموزگار خاطر نشان ساخت که
انگلیسیها قبًال در مورد طرح این پروژه کار کردهاند و اعطای این قرارداد به شوروی موجب میشد که
ایران تعهدات خود نسبت به انگلیس را نادیده بگیرد.
 6ـ آموزگار به وینوگرادوف گفت که ایران نسبت به مناقصه شوروی درمورداحداث خط لوله نفتی بین
اصفهان و کرمان اعتراضی ندارد .وی توصیه کرد که روسها با شرکت ملی نفت ایران تماس گرفته و مستقیماً
با آنها مسائل مربوطه را در میان بگذارند .آموزگار یادآور شده که شرکت ملی نفت ایران در حال بررسی
چند پروژه است و در مورد هر یک از آنها چند پیشنهاد دریافت کرده است.
 7ـ پروژههای دیگر مطروحه عبارت بودنداز :مرتبط سازی نیروگاههای برق ایران و شوروی و انجام
مطالعات پیرامون احداث یک نیروگاه روسی در رابطه با مجتمع پوالد آریامهر در اصفهان که در پاراـگراف
 2ذـکر آن رفته است .در مورد هیچ یک از این پروژهها جزئیات الزم مورد بحث قرار نگرفت.
سند شماره )(5

 2نوامبر  78ـ  12آبان 57
خیلی محرمانه
ایران در سال  1978قرارداد خرید تسلیحاتی جدیدی را با شوروی امضاء نکرده است .فعالیتهای
عمده در سال  1978شامل تحویل و آموزش مفاد دو قرارداد قبلی مربوطه به اواخر سال  1976و ماه مه
 1977میباشد.تحویل  4ـ  23ـ ) ZSUتفنگ ضدهوایی خود کششی( کامل شده است و در حالی که تمام
تجهیزات مربوطه در اصفهان باقیمانده است تا آموزشهای الزم داده شود ٬همه یا قسمت اعظم نفربرهای
پی ام پی ـ  1تحویل داده شده است و در مورد موشکهای سام ـ  7و تفنگهای  130میلیمتری نیز به همین
ترتیب است .در رابطه با دوفقره جنس آخرپروژههایی در دست تهیه است تا موشک سام ـ  7و نیز مهمات
استرالس و تفنگ  130میلیمتری در محل تولید شود.
مسئله آموزش هنوز هم یک مشکل جدی است .دولت ایران پرسنل نظامی ایرانی را برای مـدت
طوالنی جهت دریافت آموزش به شوروی نخواهد فرستاد ٬گرچه گروههای کوچکی برای مدت کوتاهی
به این کشور رفتهاند .چند گروه از تکنسینهای روسی در ایران هستند تا پرسنل را درباره تجهیزات جدیداً
خریداری شده آموزش دهند .لیکن مقامات ایرانی از کیفیت و کارایی اینگونه آموزشها چندان خشنود
ـگرین
نمیباشند.
سند شماره )(6
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طبقهبندی :خیلی محرمانه
تاریخ 19 :مهر  57ـ  11اـکتبر 78
به :وزارت امورخارجه ـ واشنگتن دی .سی.
از :سفارت آمریکا در تهران
موضوع :روسها به دریافت گاز بیشتری از ایران عالقه نشان میدهند
 1ـ در تاریخ  18مهر ٬مدیر عامل شرکت ملی گاز ایران یعنی تقی مصدق )به دقت حفاظت شود( در
ـگفتگو با کارمند امور نفتی گفت که روسهااخیرًا با وی تماس گرفته و اظهارداشتهاند که مایلندپیرامون یک
خط ثالث صدور گاز که احداث خط لوله دوم آن به نام ایگات ـ ) 2تا سال  1360پایان نخواهد یافت(
مذاـکراتی را آغاز نماید.
مصدق گفت که هدف ازاحداث این خط لوله ثالث تأمین گاز مصرفی داخلی شوروی است و از آن در
زمینه انعقاد و قراردادهای فروش چندجانبه گاز با کشورهای اروپایی بهرهبرداری خواهد شد .وی گفت
سوئد و چکسلواـکی از جمله کشورهای مایل به مشارکت در اینگونه قراردادهای سهجانبه هستند.
 2ـ مصدق گفت که شرکت ملی گاز ایران به احداث یک خط لوله دیگر جهت صدور گاز به شوروی
عالقهمند نیست و اظهار داشت که این موضوع به مقامات شوروی اطالع داده شده است .عدم عالقه
مصدق به این پروژه نشانگر سیاست دولت ایران است که طی آن در سال قبل اعالم کرده بود که ایران
خواستار پیگیری پروژههای صدور گاز ایران نیست و همین سیاست منعکس سازنده منافع اقتصادی
ناچیزی است که ازاین راه نصیب ایران میشود و عالوه بر این نشانگر فزونی نیاز مصرف داخلی بخصوص
سولیوان
در زمینه تزریق گاز به حوزههای نفتی خوزستان میباشد.
سند شماره )(7

مرجع کمکی

شوروی :خط لوله گاز طبیعی
تحقیق مربوط به این رساله در  15فوریه  1979به پایان رسید
مؤلفین این رساله کنت کسل و فیلیپ هیرتس از دفترتحقیقات اقتصادی بخش شوروی اروپای شرقی
میباشند .با هماهنگی دفاتر تجزیه و تحلیل تصویری و تحلیل سیاسی انجام گرفته است .نقطهنظرها و
انتقادها را به آقای کسل ٬شماره تلفن  7107ـ  351ارسال دارید.
مقدمه
این رساله مکمل گزارشی است که قبًال درباره شبکه خطوط لوله گازشوروی در سال ) 1963سیا  3 /ـ
 36ـ  PRERشوروی :نقشه حمل و نقل گاز طبیعی شوروی ٬مارس (1963منتشر گردیده است .این رساله
یک مرجع کمکی است و به همین دلیل شرح مختصری درباره خطوط لوله گاز شوروی و مشکالت آن را
در بر دارد .در صورتی که مایل به دریافت اطالعات بیشتر در مورد صنعت گاز شوروی و آینده و
مشکالت آن هستید به :توسعه صنعت گاز شوروی ٬ژوئیه  ٬1978سیا  10393 /ـ  RRER 78شوروی٬
مراجعه نمایید.
نقشهای که در ضمیمه وجود دارد و هسته اصلی این گزارش راتشکیل میدهد ٬همه خطوط لوله گازی
در حال عملکرد و در حال ساختمان شوروی را نشان میدهد .جدولی نیز که در گزارش آمده است در
موردخطوط لوله گاز شوروی )جدول  (1محدود است )الف( به خطوط لوله 40اینچی و )ب(خطوطی که
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بین  20تا  40اینچ قطر دارند و بخشی از سیستم خطوط لوله را تشکیل میدهند .تا سال  1980قسمت
اعظم خطوط لوله گازی شوروی مرکب از لولههای به قطر  40اینچ یا بیشتر خواهد بود) .جدول کاملتری
نیز در مورد خطوط لوله گازی شوروی وجود دارد که در مرجع باال آمده است) (.سری غیر قابل رؤیت
برای بیگانگان(
ضمیمه الف ظرفیت خطوط لوله را تشریح مینماید .ضمیمه ب به بحث پیرامون روشها و منابع مورد
استفاده در تهیه این گزارش و محدودیتهایشان میپردازد) .طبقهبندی نشده(
شوروی
خطوط لوله گاز طبیعی )طبقهبندی نشده(
شبکه خط لوله گاز شوروی رشد سریعی داشته است و از  5000کیلومتر در سال  1955به 120000
ـکیلومتر در سال  1978افزایش یافته است .این شبکه که از نظر وسعت معادل یک چهارم شبکه خط لوله
آمریکاست ٬یکی از بزرگترین کارهای ساختمانی به شمار میرود .قسمت اعظم این شبکه در شرایط
جوی مشابه آالسکا و شبه جزیره عربی ایجاد گردیده است .شرایط سخت فیزیکی و محیطی بیابانهای
آسیای مرکزی و مناطق غرب سیبری )به جدول نگاه کنید( فقدان وسائل و راههای حمل و نـقل از
مشخصات جوی این مناطق است و علیرغم تحریم ورود لولههای قطور به این کشور توسط غـرب٬
شوروی توانست بر محدودیتهای عظیم تکنولوژی فائق آید )به جدول  2نگاه کنید(
خطوط لوله متعدد از نیمه غربی شوروی گذشته ٬مناطق غنی گازی غرب سیبری و آسیای مرکزی را به
مصرف کنندگان اصلی در بخش اروپایی شوروی و اروپای شرقی و غربی متصل مینماید) .به نقشه نگاه
ـکنید) (.طبقهبندی نشده(
روسها در سالهای  1970شروع به ایجاد خطوط لوله بسیار قطور کردند و شوروی اولین کشوری
است که از لولههای  56اینچی به مقدار زیاد استفاده کرده است) .به جدول شماره  3نگاه کنید( با وجود
اینکه شوروی مهمترین تولید کننده لولههای پوالدین قطور در جهان است ٬لیکن در رابطه با همین لولهها
به آلمان غربی ٬ژاپن ٬ایتالیا و دیگران متکی است تا بتواند نقصان خود در تولید داخلی را جبران نماید.
جنس لولهها و تکنولوژی کمپرسورها از آن چنان کیفیت نامرغوب برخوردار است که در گسترش
حد نهایی نمیرساند و هزینه حمل و نقل گاز را نیز
خطوط لولههای عظیم مانع ایجاد کرده و ظرفیت را به ّ
ال به علت نقصهای
ال لولههای قطوری که به وسیله شوروی تولید میشود احتما ً
شدیداً باال میبرد .اصو ً
تکنولوژی برای کار در فشارهای جوی  55ساخته شده است در حالی که همین لولههای مشابه که توسط
غرب تولید میشود قادر است فشار جوی  75درجه و یا بیشتر را نیز تحمل نماید .عملکرد لولهها در 75
درجه جوی به جای  55درجه جوی باعث میشود که ظرفیت کلی حمل و نقل توسط لولهها نیز باال برود.
)محرمانه(
ـگذشته از محدودیتهایی که درباره تولید لوله دارد ٬شوروی قادر نیست کمپرسور کافی تولید نماید تا
بتواند عملکرد لولهها را که از نظر اقتصادی به صرفه است تأمین نماید و اـکثر لولهها با  50تا  70درصد
ظرفیت به کار مشغول است .عالوه بر این کار ساختن کمپرسور در دهمین برنامه  5ساله ) 80ـ (1976
دچار نوعی توقف گردیده است .در دو سال گذشته کمتر از  70درصد کمپرسورهای مورد نیاز نصب شده
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است .مهمترین عامل وقفه این است که شوروی فاقد ظرفیت تولید و نصب داخلی بوده و عالوه بر این در
زمینه ارز معتبر برای خریداری نمودن این کمپرسورها از غرب نیز با کمبود روبروست .در خط لوله
اورنبرگ )تصویر  (4و خط لوله یورنگری ـ چلیابینسک از کمپرسورهای وارداتی استفاده خواهد گردید
)سری  /غیر قابل رؤیت برای بیگانگان(.
جدول 1
شوروی  :خطوط لوله اصلی گاز طبیعی

طول
)ـکیلومتر(

مسیر خطوط

سیستم غرب سیبری
یورنگوی ـ مدوژیه
ـ نادیم ـ پونگا ـ
وکتیل ـ تورژوک ـ
ایواتسویچی ـ
مسکو
یورنگری ـ مدوژیه
ـ نادیم ـ پونگا ـ
نیژنایا ـ تورا ـ
پرمکازان ـ گورکی ـ
مسکو
یورنگوی ـ وینگاپور ـ

قطر
)اینچ(

ظرفیت
)میلیارد
مترمعکب
در سال(

تعداد
خطوط

5500

48/56

2ـ3

1980

2600

48/56

2ـ3

1770ـ1410

1600

1710

56

چلیابینسک

مالحظات

سیستم ”نورترین الیتس“ از طـریق
حوزههای کومی و غرب سیبری گاز
در اختیار مسکو ٬لنـینگراد و اروپـا
قرار میدهد.
سیستم ”یورنگوی ـ سنتر“ گاز را از
تویمان جـنوبی بـه اورالز و مسکـو
انتقال میدهد.

سـیستم ”یـورنگوی ـ چـلیابینسک“ گـاز
تویمان را به اورالز جنوبی مـنتقل مـیکند.
این خط لوله با ظرفیت کامل عمل نخواهد
ـکرد مگر کمپرسورهای بیشتری تولید شود.
برنامههای کنونی خواستار ایـجاد دو لوله
دیگر و انتقال گاز به کوبیشف و فراتر از آن
است.
این خط لوله گـاز را از حـوزههای نـفتی

نیشنوارتوسک ـ پارابل
تومسک کمورف ـ

1100

40٬48

1

350

نووکوزنتسک

ساموتلور به کوزباس منتقل میسازد .و به
علت تکمیل نشدن ساختمان این خط لوله
و خسارت وارده بر آن بـا ظـرفیت کـامل
عمل نمیکند.
شــمالیترین خــط لوله جــهان است .در

سولنینسکویه ـ مسایاخاـ
نوریلسک

300

28٬40

2

390

سیستمهای آسیای

2300

40٬48

2

850

زمستانها به این خط لوله خسارت زیـادی
وارد میشود کـه آخـرین آنـها در فـوریه
 1979روی داد .بـه عـلت سـرمای زیـاد
لولهها و شیرهای مربوطه ترک میخورند و
با دمای شدید نیز لولهها را جابجا میکنند.
سیستم ”آسیای مرکزی ـ اورالز“

مرکزی ـ بخارا ـ
چلیابینسک ـ
اسوردلوسک
نیژنایاتورا
بخارا ـ مسکو

2400

40

2

850

”سیستم آسیای مرکزی“ شماره 1و شماره

اوکارم ـ بنیف ـ

2550

28٬48

1

480ـ140

2
”سیستم آسیای مرکزی“ شماره 3

اوستروگوژسک
شاتلیک ـ خیوا ـ

2600

56

1

1060

اوستروگوژسک
بخارا ـ تاشکند ـ آلماآتا
سیستم اورالز ـ اورنبرگ

1350

20٬32٬40

3ـ1

530ـ50

نووپسکف کرمنچاـک ـ

2750

56

1

990

ـ السکاندروفگی ـ
اوژگورود

”سیستم آسیای مرکزی“ شماره 4

”خــط لوله یــورنبگ“ کـار خـود ار بـا
مــحدودیت در ســال  1979آغـاز و در
سالهای  1980به حد نهائی ظرفیت خواهد
رســید .ایـن خـط لوله کـه بـا هـمکاری
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 CEMAســاخته شــده است گـاز را از
مناطق اورالز به مرز چکسـلواـکـی جـهت
صدور به اروپای شرقی و غربی میرساند.

مسیر خط لوله

طول

قطر

تعداد

ظرفیت

)ـکیلومتر(

)اینچ(

خطوط

)میلیارد مترمعکب در

اورنبرگ ـ نووپسکف

1200

48٬56

1

سال(
710ـ350

دومباروفسکی
اورنبرگ ـ زینسک
اورنبرگ ـ کوبیشف
سیستمهای اوکراین

400
500
400

48
40
40

1
1
1

530
300
300

داشاواـ دولیناـ

200

32٬56

2

1240

این خط لوله به سیستم جنوب قفقاز متصل
میشود).به پایین مراجعه کنید(
خطوط لوله آسیای مرکزی ـ اورالز را بـه

اورنبرگ ـ

اوژگورود

خطوط اورنبگ متصل میسازد.

خطوط ”براتسو“ )برادری( گاز شوروی را
به اروپای شرقی منتقل میسازد .یک خط
لوله سوم دیگری نیز در حال ساخته شدن
است.

داشاواـ لوف ـ
ایواتسویچی ـ وینیوس ـ

مالحظات

1375

20٬32

1

250

ریگا
شلبینکاـ دنیپرو پتروسک

خــط لوله صــادرات گـاز بـه رومـانی و

ـ نیکوالیف ـ ایزومائیل ـ

900

28٬40

2

420

ـگاالتی)رومانی(
داشاواـ کیف ـ بریانسک

1300

20٬28

1

140ـ50

ـ مسکو
دولیناـ کیف
شبلیکاـ کیف
والدی ـ پسکف ـ ریگا
سیسمتهای مرکزی

550
500
600
1257

40
28٬40
28٬40
28٬32٬40

2
13
1
4ـ5

570
710
280ـ140
1770

بـلغارستان است و بـه ادسـا نـیز خـدمت
میکند.

سیستم ”مرکز جنوب قفقاز“

ـکراسنودارو استاوروپول
مسکو
ساراتوف ـ گئرگی

1200

20٬32

2102

چروپووتس
سرپوخوف ـ لنینگراد
لنینگراد ـ ویبورگ ـ

850
180

28٬40
56

2
1

420
710

ایماترا)فنالند(
سیستم ترانس قفقاز
اهواز)ایران( ـ آستارا

امتداد سیستم ”مرکز جنوب قفقاز“
خط صادراتی به فنالند
خط لوله ”ـگاز ایران “ کـه یک خـط لوله

1200

40

1

420

)شوروی( کازی ماـگومد

وارداتی است ساالنه مـقدار  353مـیلیارد
متر معکب گاز در اخـتیار مـنظقه تـرانس
قفقاز قـرار مـیدهد  IGAT-1خـط لوله
دیگــری  IGAT-IIدر دست سـاختمان
است و تا سال  1984حدود  600میلیارد

ـکاراداـگ ـ یروان و

770

28٬40

2

420

متر مکعب گاز را اختیار شوروی قرار دهد.
خط سومی نیز در دست احداث میباشد.

تبلیسی

1ـ سیستمهای خطوط اصلی شامل :الف( خطوط با حداقل  40اینچ قطر و ب( خطوطی با قطر بین 20ـ 40اینچ که قسمتهای
خط لوله اصلی هستند .میباشد.
2ـ برای تبدیل به میلیمتر ٬همانطور که در نقشه نشان داده شده ٬به جدول  2صفحه  7مراجعه کنید.
3ـ تحویل گاز ایران به اتحاد شوروی از طریق این خط لوله در طول نوامبر  1978تا آوریل  1979قطع گردید.
این جدول دارای طبقهبندی سری غیر قابل رؤیت برای بیگانگان میباشد.
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ضمیمه الف
نکات تشریحی
ظرفیت یک سیستم خط لوله به سه چیز بستگی دارد که عبارتند از :قطر خط لوله ٬فشاری که بر آن
وارد میشود ٬و تعداد لولهها در یک مسیر خاص پیشرفتهایی که در تکنولوژی خط لوله در چند دهه
ـگذشته به وجود آمده ٬شامل استفاده از لولههای بسیار قطور ٬پوالد بسیار مقاوم )ـکه فشار بیشتری را
تحمل کرده و ظرفیت کاری را باال میبرد( و استفاده از کمپرسورهای توربینی عظیم که در بعضی از آنها
موتورهای جت تطبیقیافته به کار گرفته میشود ٬میباشد) .طبقهبندی نشده(.
قطر
در روی نقشه در صورت اطالع قطر لوله نیز نشان داده شده است در مورد چند خط لوله هممسیر٬
اندازه خطوط لوله نیز با استفاده از ویرگول نشان داده شده است .در صورتی که اطالعات دقیق نباشد و یا
ـگزارشها ضد و نقیض باشد چند رقم که به وسیله خط تیره جدا شده است ٬به عنوان نشانگر قطر تقریبی
آمده است بنابراین ” “32 ٬40نشانگردوخط لوله است که یکی از آنها 32اینچ ودیگری 40اینچ قطردارد
در حالی که ” 40ـ  “32نشانگر قطر احتمال یک لوله است که در مورد قطر دقیق آن اطالعی در دست
نیست .لولهای که  48 ٬40 ٬32و  56اینچ قطر داشته باشد به لولههایی گفته میشود که حدود ٬1020 ٬820
 1220و  1420میلیمتر قطر داشته باشد) .طبقهبندی نشده(
ایستگاههای کمپرسور
در صورتی که اطالعات در مورد موقعیت کمپرسور وجود داشته باشد ٬در روی نقشه نیز محل آن
نشان داده شده است .در مورد ایستگاههای کمپرسور خطوط لولهای که اخیرًا تکمیل شده و یا تبلیغات
بیشتری درباره آنها شده ٬مانند خط لوله اورنبرگ ٬اطالعات بیشتری موجود است.
ظرفیت کلی
ظرفیت کلی نتیجه اندازه لوله و فشار وارده بر آن است .فشار وارده نیز نتیجه کیفیت لوله و اندازه
وفضای مربوط به ایستگاه کمپرسور است .برآوردهای تقریبی را در مورد خطوط لوله گاز شوروی که با
قطرهای مختلف لولهای ساخته شدهاند میتوان در جدول دو مشاهده نمود .ارزش ظرفیت ٬مغایر است و
)طبقهبندی نشده(
بسته به میزان فشار وارده بر لولههاست.
ظرفیت هر سیستم
ظرفیت هر سیستم عبارت است از مجموع ظرفیت کلی هر خط لوله در بین دو مقصد خاص .در
ال چند لوله بموازات
بسیاری از موارد به علت باال بودن تقاضا در رابطه باظرفیت حملونقل هر لوله ٬معمو ً
یکدیگر کار گذاشته شده است .تنها خطوطی در نقشه نشان داده شده است که در دست ساختمان باشد و
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درباره زمان تکمیل آنها نیز نکاتی آمده است .در مورد خطوط پیشبینی شده بعلت فقدان اطالعات الزم
)طبقهبندی نشده(
در رابطه با قطر ٬محل و زمان تکمیل در نقشه چیزی نشان داده نشده است.
شوروی:
خطوط لوله گاز طبیعی
ظرفیت کلی
فشار
قطر
میلیاردمتر
میلیمتر 1اینچ )ـکیلوگرم /سانتیمتر 2 (2میلیاردمتر
مکعب در سال
مکعب در سال
330

)(13

55

0/5

)(20

520

)(20

55

105

)(50

720

)(28

55

4

)(140

820

)(32

55

6

)(210

1020

)(40

55

8/5

)(300

1020

75

12

)(420

020

100

17

)(600

55

13/5

)(480

75

19

)(670

100

27

)(950

55

20

ض)(710

1220

)(48

1220
1220
1420

)(56

1420

75

29

)(1020

1420

100

41

)(1450

این جدول طبقهبندی نشده است.

ضمیمه ب
روش و محدودیتها
مهمترین منابع تهیه این پروژه را منابع مختلف تشکیل مـیداد .بـررسی نـفت چـین و شـوروی٬
مونوگرافهای روسی ٬مجالت و مقاالت روزنامهها و بنگاه خبری بیبیسی ٬مهمترین این منابع به شمار
میآیند .اطالعات دیگر از طریق گزارشات طبقهبندی شده و نقشههای طبقهبندی شده و طبقهبندی نشده
بدست آمده است و با استفاده از عکسهای ماهوارهای ٬تضادهای موجود درباره اطالعات نیز از بین رفت.
)سری  /غیر قابل رؤیت برای بیگانگان(
استفاده از مطبوعات روسی باید با احتیاط توأم باشد .بعضی از گزارشها به یک خط لوله وسیع )مثًال
غرب سیبری ـ اورانس( اشاره میکنند در حالی که اطالعات آمده مربوط به یک بخش خاص از این
خطوط لوله )مثًال نادیم ـ پونگا( میباشد .در موارد دیگر گزارشگرمینویسد که خط لوله به مرحله عمل پا
ـگذاشته است ٬درصورتی که تنهاقسمتی از آن به کار مشغول شده است .عالوه بر این خطوط لوله مرکب از
چند خط کوچکتر است که به سادگی نمیتوان تعیین کرد که گزارشگر درباره کدامیک سخن میگوید .در
موارد دیگر گزارش شده که خطوطی دردست ساختمان است حال آنکه در موردوضعیت وموقعیت چنین
خطوطی اطالعاتی در دست نیست) .طبقهبندی نشده(
نقشههایی که مورد استفاده قرار گرفتند عبارتند از یک نقشه خط لوله گاز که به وسیله سـازمان
اطالعاتی آلمان غربی در سال 1975تهیه شده بود و نقشه دیگری که در سال  1977درمسکوانتشاریافته
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بود و نقشه مفصل دیگری که به وسیله سازمان سیا تهیه شده بود و نقشههای عملیاتی دریایی که به وسیله
آژانس نقشهبرداری دفاعی تهیه شده بود و یک نقشه مقیاس بزرگ 1
ــــــــــ دیگری که به وسیله آژانس
250000
نقشهبرداری دفاعی و سیا به طور مشترک تهیه گردیده بود.
ال وجود نداشت ٬لیکن یک منبع
نقشه آلمان غربی با وجود اینکه چند خط لوله را نشان میداد که اص ً
پرارزش بود .عالوه بر نمایش هر خط لوله خاص ٬اطالعاتی در مورد اندازه هر خط لوله در اختیار قرار
میداد) .سری(
در این زمینه دو نقشه روسی نیز از اهمیت فوقالعاده برخوردار بود .نقشه اول نه تنهاخطوط لوله اصلی
را مشخص میکند ٬بلکه اطالعات اقتصادی نیز در اختیار قرار میدهد .نقشه دوم که در نشریه ماهانه
وزارت گاز در ژانویه  1979منتشر شده بود ٬مهمترین نشاندهنده کنونی شبکه خطوط لوله گاز شوروی
است .با وجود اینکه در این نقشه هر خط لوله و بعضی از شاخههای مهم هر یک نشان داده شده ٬نحوه
ترسیم مسیر بسیار دقیق نبوده است.
نقشهای که در مورد خطوط لوله گاز توسط سازمان سیا تهیه شده بود حاوی اطالعات بسیاری در
رابطه با خطوط لولهای که قبل از سال  1961کار میکردند ٬بود .به عنوان مفصلترین منابع میتوان از
1
نقشههای عملیاتی دریایی نام برد .مقیاس این نقشه
ـــــــــــ بود و در زمینه شناسایی هوایی به کار
1000000
میرود .عالوه بر اطالعات هوایی ٬نقاط توپوگرافیک مهم نیز در آن نشان داده شده است .عالوه بر این در
آن چند خط لوله نیز نشان داده شده که مسیر آنها به دقت تعیین شده است.
سریال اطالعات ویژه گرافیک نیز ٬بخصوص در رابطه با تعیین موقعیت خطوط قدیمیتر ٬دارای اهمیت
ویژه بود و مانند بسیاری از نقشههای مقیاس بزرگ تقریباً حدود  10سال از تاریخ انتشار آنها گذشته
است .مشکل دیگری که در رابطه با این سریال وجود داشت مشکل عدم مداومت بود .یعنی یکی از اوراق
ال نشانی از آن نیست و صفحات بعدی ممکن
یک خط لوله را نشان میدهد در حالی که در صفحه دیگراص ً
است همین خط لوله را در خود داشته باشند ولی در اندازه لوله و تعداد خطوط اطالعات متفاوت ارائه
میدهند) .سری(
از عکسهای ماهوارهای نیز در این تحقیق کمک گرفته شد .از این منبع استفاده شده تا)الف( اطالعات
ضد و نقیض موجود در منابع متعدد از میان برداشته شود و )ب(موجودیت یک خط لوله مهمی که در منابع
دیگر نیز از آن یاد شده مورد تأیید قرار گیرد) .سری غیر قابل رؤیت برای بیگانگان(
سند شماره )(8

طبقهبندی :خیلی محرمانه
تاریخ 3 :فروردین 1358
به :وزارت امور خارجه واشنگتن دی .سی
از :سفارت آمریکا در مسکو
موضوع :شک و تردیدهای شوروی در مورد صدور انرژی
 1ـ )تمام متن خیلی محرمانه است(
 2ـ خالصه :کاهش نفت شوروی عالمت سؤال دیگری را در برنامه مصرف و صدور انرژی شوروی
پدید میآورد .منبع تجاری آمریکا )حفاظت شود( به ما میگوید که مقامات مطلع شوروی پیشبینی
میکنند که احداث خط لوله ایگات ـ  2در ایران یک سال دیگر به تعویق خواهد افتاد .وی میگوید این
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تأخیر و نیز کمبود ارسال گاز از طریق خط لوله ایگات ـ  1توسط ایران که ناشی از کمبود تولید نفت است٬
شوروی را بر سر یک دوراهی قرار داده است .احداث خط لوله را از یورنگوی به اورنبرگ تسریع و
ـگسترش دهد ٬یا به خاطر کاهش ارسال محمولهها به مشتریان خود در اروپای غربی در رابطه با قرارداد
سهجانبه گاز جرایمی را بپردازد.
 3ـچندرویداداخیر حاـکی از آن است که شوروی درموردتوانایی خود در صدور گاز )نفت( بیشتر در
سالهای  1360دچار تردید شده و از انعقاد قراردادهای دراز مدت در این زمینه اجتناب میورزد .در
اجالس کمیسیون مشترک اقتصادی سوئیس و شوروی در ماه فوریه نیز از بحث پیرامون ارسال گاز به این
ـکشور به دلیل اوضاع کلی گاسپالن خودداری ورزید .دیپلماتهای سوئیسی و یوگسالوی نیز گفتهاند که
شوروی تقاضای آنها را برای ارسال نفت خام بیشتر در سال  1358رد کرده و با بیمیلی پذیرفته است که
تنها مقادیر حاضر را تااواخر سال  1360به این کشور صادر نماید .باالخره ٬شوروی ٬که گویا موضع سال
ـگذشته خود را تغییر داده ٬به ما اظهار داشته که عالقهمند است که پیرامون سوختهای ترکیبی به تحقیق
بپردازد .گرچه اینها از نظر ما عوامل عدم قاطعیت در مورد وضع تولید است ٬این امکان را نیز در نظر
میگیریم که شاید شوروی میخواهد بخصوص در رابطه با نفت از انعقاد قراردادهای درازمدت اجتناب
ورزد تا از فرصتهای آتی به منظور افزایش قیمتهایصادراتی بهرهبرداری نماید .پایان خالصه
 4ـ یکی از مهندسین آمریکایی که شرکت متبوعش مشغول نصب کمپرسور در طول خط لوله گازی
چلیابینسک است )حفاظت شود( به ما میگوید که مقامات سویوگاز اـکسپورت ٬در مالقات اخیر خود
پیشبینی کردهاند که احداث خط لوله گازی ایگات ـ  2با یک سال تأخیر در ایران روبرو خواهد .شد وی
ـگفت برای اینکه شوروی بتواند به تعهدات ناشی از قرارداد سهجانبه گازی در قبال مشتریان اروپای غربی
خود جامه عمل بپوشاند ٬مجبور است خط لوله یورنگوی به اورنبرگ را گسترش داده و احداث آن را
سرعت بخشد .منبع گفت که در مورداحداث این خط لوله طرحهایی متعددی در دست مطالعه است ٬لیکن
جاهطلبانهترین آنهااحداث شش خط لوله موازی از یورنگوی به اورنبرگ میباشد.وی گفت راه دیگر این
است که میزان محموله ارسالی به مشتریان اروپای غربی در طول اولین سال قرارداد ) (1361کاهش یابد
ـکه در این صورت شوروی مجبور خواهد شد جرایم سنگینی را بپردازد) .منبع گفت که جرایم مزبور
عبارت خواهد بود از صدور گاز اضافی به جای جریمه نقدی(.
 5ـ این منبع همچنین میگوید که قطع گاز ارسالی ایران در زمستان جاری سبب تسریع ارسال گاز
شوروی به جنوب از طریق خط لوله چلیابنیسک گردید ٬که این کار نیزاز طریق استفاده ازتجهیزات ناقص
ممکن گردیده بود .بنا به گفته منبع این مسئله سبب کاهش گاز ارسالی به بعضی از مشتریان اروپای غربی
شده بود ٬نه عواملی فصلی.وی گفت نماینده روهر گاز در تاریخ 29اسفند ماه به مسکو آمده بود تاپیرامون
ـکاهش گاز ارسالی شکایت کرده و شوروی را وادار به پرداخت جرایم نماید .از طرف دیگر مشـاور
بازرگانی استرالیا میگوید که شوروی به تعهدات خود در قبال این کشور عمل کرده است.
 6ـاظهارنظر :گرچه طبق قرارداد سهجانبه در سال  1361تنها چند میلیارد متر مکعب گاز باید ارسال
شود که میتوان آن را باتسریع احداث خط لوله ایگات ـ  2جبران نمود .لیکن کمبود حاصله از طریق خط
لوله ایگات ـ  1در دراز مدت محدودیتهایی را در زمینه عرضه گاز ایجاد خواهد کرد) .پایان اظهارنظر(
 7ـ در همین حال با مقامات شوروی از انعقاد قراردادهای دراز مدت در زمینه صدور نفت و گاز
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خودداری ورزیدهاند .مشاور سیاسی و علمی سوئیس )حفاظت شود( اخیرًا گفت که در اجالس یکم
اسفندماه کمیسیون همکاری اقتصادی سوئیس و شوروی در مسکو ٬شورویها از مذاـکره پیرامون صدور
ـگاز به سوئیس امتناع ورزیدند .سوئیس حدود هشت ماه قبل از این ٬موضوع را به عنوان برنامه کار
ـکمیسیون پیشنهاد کرده بود و شوروی نیز تا حدود یک ماه قبل نسبت به آن اعتراضی نداشت .لیکن در این
جلسه شوروی اظهار داشته بود که قادر نیست در زمینه فروش گاز طبیعی به همکاری بپردازد ٬و پس از
اصرار گفت که از طرف گاسپالن دستور داده شده است که در آتیه نزدیک در مورد صدور گاز با کشوری
قرارداد منعقد نگردد) .اظهارنظر :شوروی قبًال نیز در اوایل زمستان جاری از گفتگو پـیرامـون هـمین
موضوع با اطریشیها و فرانسویها خودداری کرده بود) (.تلگرامهای مرجع(
 8ـ روسها سعی کردند برنامه کار مربوط به ادامه فروش نفت خام را نیز رد نمایند .لیکن سوئیسیها بر
ادامه آن اصرار ورزیدند .روسها با بیمیلی توافق کردند که میزان نفت ارسالی خود به سوئیس را که حدوداً
 800میلیون دالر در سال ارزش دارد تغییر ندهند ٬لیکن از ارائه تضمینهای بیشتر خودداری ورزیدند.
مقامات اقتصادی یوگسالوی نیز به ما گفتند که در مذاـکرات مربوط به پروتکل تجاری سال ٬1358
شوروی تقاضای یوگسالوی را مبنی بر افزایش صدور نفت خام به سطح  5میلیون تن نپذیرفته بود و تنها
توافق کرد که سطح صدور  4میلیون تنی حاضر را حفظ نماید.
 9ـ در تاریخ  21اسفند ماه ک .ف .آنانیکف ٬مقام وزارت نیرو )سرپرست اداره نیرو و برقرسانی
خارج( به مشاور علمی گفت که شوروی مایل به تحقیق پیرامون سوخت ترکیبی و گاز سازی و مایع سازی
زغال سنگ و استفاده از سوخت رژکت نیروگاههای برق برای هیدروژن میباشد .آنانیکف اظهار داشت
ـکه این درست است که ذخایر نفت و گاز شوروی عظیم است لیکن هزینه و مشکالت مربوط به گسترش
آنها ٬سوخت ترکیبی را در بعضی مناطق از جذابیت خاصی برخوردار کرده است.
 10ـ اظهارنظر :چون در رابطه با عرضه گاز ٬قطع صدور گاز ایرانی تنها رویداد مشهور است ٬گمان
میکنیم همین امر سبب شده است که شوروی ازاظهارنظر پیرامون صدور گاز بیشتر خودداری کند .البته
این امکان نیز وجود دارد که شوروی شاید میخواهد برای جذب حداـکثر استفاده از تغییرات قیمت از
انعقاد قراردادهایی در این زمینه خودداری کرده باشد.
 11ـ عدم تمایل به امضای قراردادهای دراز مدت پیرامون صدور نفت و گاز نیز میتواند نشانگر
نگرانی موجود درباره ظرفیت تولید و توزیع انرژی در سالهای  1360باشد .گفتههای آنانیکف در مورد
سوخت ترکیبی به طور مثال ٬نشانگر تغییر موضع شخصی یک سال قبل وی ٬هنگام ورود به کمیته دولتی
علم و صنعت میباشد .روزنامهها و مطبوعات اقتصادی شوروی نیز بر گسترش سوخت ترکیبی در برنامه
دراز مدت شورای کمکهای اقتصادی دوجانبه در رابطه با انرژی و مواد خام تأـکید بسیار کردهاند.
تدارک انرژی که گویا تهیه برنامه  15ساله و جنبههای تجارت خارجی آنرا پیچیدهتر کرده ٬برای
تون
رهبران شوروی هیچگونه سهولتی را پدید نیاورده است.
سری ـ غیر رؤیت برای بیگانگان
دفتر تحقیقات و اطالعات

سند شماره )(9
غیرقابل رؤیت برای پیمانکاران و مشاوران پیمانکار
)طبقهبندی نشده( گسترش اقتصادی سیبری
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)طبقهبندی نشده( یافتههای مهم
به غیر از گسترش صنایع متمرکز بر نیرو )چون صنعت آلومینیم( در اطراف نیروگاههای غولآسای
هیدروالکتریک ٬گسترش اقتصادی سیبری در دهههای اخیر به جای گسترش همهجانبه صـنعتی بـر
استخراج منابع تأـکید افزونتری داشته است .عدم توانایی رژیم شوروی در جلب مردم به سکونت در
سیبری و تحلیل رفتن منابع مواد خام قدیمیتر ٬بخصوص منابع انرژی علتالعلل پیدایش این جهتگیری
بوده است.
درست است که سیبری تنها  10درصد جمعیت شوروی را در برگرفته است ٬لیکن این منطقه حدود 88
درصد منابع انرژی شناخته شده و منابع فلزات غیر آهنی کشور را نیز در برمیگیرد .برنامه پنج ساله جاری
) 80ـ  (1976معترف است که سیبری میتواند افزایش پیشبینی شده بازده نفت ٬گاز و آلومینیوم90 ٬
درصد افزایش زغال سنگ 80 ٬درصد بازده مس و  70درصد بازده هیدروالکتریسیته را برای شوروی
تأمین نماید.
مناطقی از سیبری که اخیرًا گسترش یافتهاند ـ چون تویمان اوبالست و مناطق مجاور راهآهن اصلی
بیکاالمور ـ نشانگر روند جدید در جهت استخراج منابع است ؛ به طور مثال ٬سه چهارم نفت تویمان به
جای اینکه در محل مصرف گردد به سوی غرب سرازیر میگردد .با وجود اینکه برنامهریزان شوروی
مطمئن هستند که بیکاالمور سرانجام منجر به گسترش مجتمعهای صنعتی منطقهای در خاور دور خواهد
شد ٬ولی این گسترش تا چند دهه دیگر امکان پذیر نیست .در همین اثناء راهآهـن بـیکاالمور ٬مس
یودوکان ٬زغال سنگ یاـکوتسک ٬سنگ آهن آلدان ٬و چوب و الوار سیبری را یا به سوی غرب و بخش
اروپایی شوروی منتقل خواهد ساخت یا آنان را به بنادر اقیانوس آرام جهت صدور خواهد برد.
هزینه سنگین این گسترش سبب شده است کهشوروی خواستار مشارکت غرب و ژاپن در پروژههای
سیبری باشد .چند کشور غربی با شوروی قراردادهایی در زمینه احداث خط لوله در ازای دریافت گاز
امضاء کردهاند .شوروی و ژاپن نیز قراردادهای مشابهی به منظور گسترش و بهرهبرداری مواد خام بستر
سیبری در اقیانوس آرام منعقد ساختهاند و شرکتهای آمریکایی و ژاپنی در حال حاضر با شورویها در
مورد گسترش و بهرهبرداری گاز طبیعی یاـکوتسک به مذاـکره پرداختهاند .گرچـه چـند عـامل سـبب
هوشیاری طرفین در مورد منافع حاصله از قراردادهای جبرانی شده است ٬ولی مشکالت موجود در
زمینه انرژی امکان انعقاد قراردادهای بیشتری را در آینده حفظ خواهد کرد.
)طبقهبندی نشده( گسترش و عمران سیبری توسط شوروی در دوران قبل از جنگ جهانی دوم
استراتژی گسترش و عمران همهجانبه
سیبری از کوههای اورال در غرب ٬تا دریاهای اوخوتسک و ژاپن در شرق و از قزاقستان ٬مغولستان و
چین در جنوب تا اقیانوس منجمد در شمال ادامه دارد )به نقشه نگاه کنید( .بنابراین بیش از نیمی از
شوروی را در بر گرفته و  63درصد بزرگتر از آمریکاست .این صحرا که ماـکسیم گورکی آن را ”سرزمین
مرگ و زنجیر“ خوانده بود ٬مانند ”الدورادوی“ شرقی در بر گیرنده آن چنان منابعی است که میتواند
قدرت شوروی را چند برابر افزایش دهد .علیرغم موانع سهمناـک ناشی از آب و هوا و سرزمین سیبری٬
رژیم شوروی ٬مانند اعقاب تزاری خود ٬نتوانسته است در برابر منافع احتمالی حاصله از بهرهبرداری این
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مقاومت نماید(1).

سرزمین غنی
استراتژی عمران و گسترش سیبری توسط شوروی از چند مرحله گذشته است ٬که هر یک نشانگر نیاز
فوری اقتصاد ملی ٬شرایط استراتژیک ٬وسیاست کاری است(2).
با آغاز اولین برنامه  5ساله در اواخر سالهای  1920و  ٬1930رژیم استالینیست تالش کرد که برنامه
عمران و گسترش همهجانبه سیبری را تحقق بخشد .این برنامه عبارت است از:
تالش نه تنها برای استخراج و صدور منابع طبیعی سیبری به بخش اروپایی شوروی بلکه برای ساـکن
ـکردن مردم در این منطقه و موجبات پیدایش صنایع محلی با استفاده از منابع طبیعی منطقه نیز ادامه دارد.
این سیاست ٬که بخشی از آن استوار برتوزیع هماهنگتر نیروهای مولد بود ٬ولی نشان میداد که رژیم میل
دارد کارخانههای صنعتی خود را در مناطق داخلی یعنی دور از راههای تهاجم غربی قرار دهد .موجودیت
تعداد کثیری از کارگران اجباری که میتوانستند پروژههایی را به راه اندازند که برای کارگران آزاد چندان
جذابیتی به همراه نداشت ٬موجب سهولت این سیاست گردید.
در سالهای بین  1918و  ٬1941سرمایهـگذاری سیبری تقریباً و به طور متوسط معادل  41تا 15درصد
ـکل سرمایهـگذاریهای شوروی بود .بخش اعظم این سرمایهـگذاری نیز در مجتمع آهن و پوالد اورال
ـکوزنتسک متمرکز شده بود .استخراج همزمان زغال سنگ سیبری )ـکوزنتسک( و سنگ آهن اورال
ایجاب میکرد که دو مرکز آهن و پوالد جدید یکی در نزدیکی ماـگینتوگورسک در اورال و دیگری در
نزدیکی استالینسک )پس از  ٬1961نووکوزنتسک( در بستر کوزنتسک گسترش و ایجاد شود.
بخش سیبریایی این پروژه در طول اولین برنامه  5ساله  %44سرمایهـگذاری صنعتی غرب سیبری و در
طول  5ساله دوم  %25آن را به خوداختصاص داد .ماحصل این سرمایهـگذاری ٬منافع بسیار سرشاری بود.
تولید زغال سنگ کوزنتسک  2/5برابر چه در برنامه  5ساله اول و چه در برنامه  5ساله دوم افزایش یافت
و در سال  1940به سطح  22/5میلیون تن یا  13/5درصد کل زغال سنگ تولیدی شوروی رسید .در
همان سال کوزنتسک  10/3درصد کل پوالد تولیدی شوروی را تأمین نمود.
مهمترین عنصر مجتمع اورال ـ کوزنتسک صنعت شیمیایی استوار بر کک آن بود .اولین برنامه  5ساله
شاهد گسترش کارخانه کک ـ شیمیایی بود که در سال  1924در کمروف وارد عمل شده بود .این گسترش
نیز به نوبه خود سبب پیدایش مجتمع کک ـ شیمیایی جدیدی شد که کودهای نیتروژندار ٬رنگهای آنیلین
ودیگرمشتقات زغال سنگ راتولیدمینمود .تا سال  %6/9 ٬1940کل بازده کود شیمیایی شوروی توسط
ـکمروف تولید میشد.
درست است که مجتمع اورال ـ کوزنتسک در غرب سیبری بزرگترین برنامه سرمایهـگذاری در سیبری
قبل ازجنگ جهانی دوم به شمار میآمد ٬لیکن بخش اعظم سرمایهـگذاری منطقه به سوی منطقه خاور دور
 1ـ سیبری به سه منطقه اقتصادی تقسیم شده است :سیبری غربی ٬سیبری شرقی ٬و شرق دور سـیبری .سـیبری غـربی از کـوههای اورال تـا
رودخانه نیسیف ادامه دارد ٬سیبری شرقی از رودخانه نیسیف تا آبریز اقیانوس آرام یعنی در امتداد بـاالترین نـقطه انـحنای رود آمـور ٬در
مجاورت مرز غربی یاـکوتسکایای شوروی در شمال دریاچه بیکال تا دریای التیف ادامه دارد .بخش خاور دور شوروی نیز باقیمانده سیبری را
دربر میگیرد.
 2ـ جهت مطالعه تاریخ تکامل گسترش سیبری ٬به اثر تئودور شبادو ویکتورموت تحت عنوان دروازهای به منابع سیبری ٬واشنگتن دی .سی.
انتشارات اسکریپتا 1977 ٬مراجعه کنید.
منابع زغال سنگ و هیدروکربن شوروی و راهآهن اصلی بیکاالمور )بام( )به نقشه در قمست انگلیسی مراجعه شود ـ م(.
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سیبری سرازیر شده بود این ارجحیت منطقهای ناشی از  (1 :سرعت بخشیدن به برنامه مهاجرت به مناطق
ساحلی اقیانوس آرام در شوروی  (2گسترش منابع طبیعی مورد نیاز )بخصوص طالی دره کولیما در
شمال بندر شهر مگادان( و  (3ایجاد یک فضای همهجانبه در خاور دور و کاهش هزینه سرسامآور انتقال
ـکاالهای ضروری از غرب شوروی به این نقطه بود.
سرمایهـگذاری در خاور دور سیبری در آغاز جنگ جهانی دوم با تالش مسکو در جهت تأمین دفاع
منطقه در برابرتهدید روزافزون نظامی ژاپن ٬شدت بیشتری یافت .بخش اعظم سرمایهـگذاری اولیه متوجه
ـگسترش یافتن حوزههای نفتی ساخالین شمالی شده بود که در سال  1940حدود  %1/6کل تولید نفت
شوروی را تأمین نمود .پاالیشگاههای نفتی در خاباروسک در سال  1935و در کومسومولسک در سال
 1942گشایش یافت.
صنعت چوب سنتی سیبری نیز در دوران ماقبل از جنگ توسعه یافت ٬سهم چوب و الوار اره شده در
تولید کلی چوب باال رفت چون صنعت ساختمانسازی نیاز بسیاری به آن داشت ـ در سال  1940سیبری
 %22/6کل چوبهای اره شده شوروی را تأمین نمود .با این وصف در سیبری محصوالت جنگلی ٬به خوبی
مورد استفاده واقع نمیگردید.
صنعت تهیه چوب و الوار پس ازجنگ نیز به خاطراحداث راهآهن سوخترسان ازخط اصلی سیبری
به سمت شمال رشد بیشتری یافت .در اواسط سالهای ٬1970سیبری  %35/1کل چوب گرد تولیدی
شوروی را تأمین نمود .در حالی که مهمترین مناطق تولیدی در تویمان و تومسک اوبالست )در غرب
سیبری( که از نویارسک کری و ایرکوتسک اوبالست )در شرق سیبری( و خاباروسک کری )در خاور دور
سیبری( سام واقع شده بودند.
)طبقهبندی نشده( تأثیر جنگ
ـگسترش صنعتی سیبری در طول جنگ جهانی دوم نیز سرعت یافت و با در معرض خطر قرار گرفتن
صنایع در برابر پیشرفتهای آلمان ٬این صنایع از بخش اروپایی شوروی به سیبری منتقل گردید .اـکثر این
انتقالها به غرب سیبری جایی که درصد کل سرمایهـگذاری شوروی تنها  %6/1در سالهای  45ـ  1941بود
و قبًال یعنی در سالهای  32ـ  1928حدود  %4/4بود ٬صورت گرفت .در سالهای  45ـ  1941یعنی زمانی
ـکه مناطق غربی شوروی اشغال شده بود ٬سیبری به طور کلی  %18سرمایهـگذاری شوروی را که هنوز هم
بیسابقه است به خود اختصاص داد.
ـگرچه قبل از جنگ چند مرکز ماشینسازی در جاهایی از قبیل اومسک و نووسیبرسک ٬صنعتی شدن
اولیه سیبری نقش چندان مهمی را ایفا نکردهاند .در سال  ٬1937بطور مثال ٬ساختن ماشین آالت تنها
 %17کل ارزش تولیدی سیبری و  %30کل ارزش تولیدی شوروی را تشکیل میداد.
در نتیجه همین تخلیه و انتقال ٬این منطقه از اهمیت بسیاری برخوردار گشت سیبری از سال  1940تا
سال  ٬1943توانست بازده خود را یازده برابر افزایش دهد .بخش اعظم افزایش مربوط به ماشین سازی
نیز از تأمین نیازهای صنایع دفاعی زمان جنگ ناشی میگردید .از جمله دیگر کارخانههای جدید صنعتی
ـکه در این زمان وارد سیبری شد ٬کارخانههای تولید تجهیزات کشاورزی روبتسوسک )در آتلی کری( و
ـکرازنویارسک را میتوان نام برد .مناطق اومسک و نووسیبرسک به صورت شهرکهای پررونق درآمدند.
جمعیت نووسیبرسک در دوران آمارگیری  59ـ  1939به  480000نفر و جمعیت اومسک به 300000
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نفر بالغ گردید.
ـگرچه بر گسترش صنعت سازندگی مصنوعات سیبری در سالهای جنگ تأـکید میشد ٬لیکن صنایع
اولیه استوار بر منابع از اهمیت بیشتری برخوردار گشت .این امر بخصوص پس از اشغال مناطق غربی
شوروی توسط آلمانها که بخش اعظم ظرفیت آهن ٬پوالد و زغال سنگ کشور را تأمین میکرد ٬واقعیت
یافت .در سال  ٬1945با اتکاء به مجتمع اورال کوازنتسک ٬سیبری  %31/5بازده زغال سنگ شوروی را
تأمین کرد ؛ در حالی که تا سالهای  1970دیگر نتوانست این نیاز را برآورده سازد .بازده باالی تولید آهن
و پوالد شوروی که در سال  1945معادل  18و  %21بود ٬از زمان جنگ به این سو سابقه نداشته است.
)طبقهبندی نشده( گسترش بعد از جنگ ٬کنارهـگیری از گسترش همه جانبه
حرکت صنعت رو به شرق دراوایل دوران بعد از جنگ ٬با انتقال سرمایهـگذاریهای شوروی در سالهای
 50ـ  1946به مناطق ویران شده در اثر جنگ ٬تغییر جهت یافت .سهم سیبری از کل سرمایهـگذاریهای
شوروی به  %13کاهش یافت .اولین برنامه  5ساله بعد از جنگ پروژههای ساختمانی بزرگی را به همراه
نداشت ٬ولی بر روی یک کارخانه کک شیمیایی در کروف در بستر کوزنتسک ٬یک کارخانه فیبر شیمیایی
در بارنول آتلی کری و پاالیشگاههای نفت اومسک و انگارسک کار آغاز شده بود .ولی این پروژهها تا
سالهای  56ـ  1955وارد عمل نگردیدند ٬بنابراین بر عملکرداقتصادی سیبری دراواخر سالهای  1940و
 1950تأثیر چندانی نداشتهاند .در سالهای اولیه بعد از جنگ صنایع ماشین سازی جدید و مهمی در
سیبری احداث نگردید.
در دو دهه گذشته ٬سرمایهـگذاری سیبری بین  15تا  16درصد کل سرمایهـگذاری شوروی در چرخش
بود و گسترش نیز روندی را که در دوران بعد از جنگ پیریزی شده بود ٬در پیش گرفته بود .گسترش
ال و نه در تئوری از گسترش همهجانبه صنعتی انحراف یافته و منحصراً به استخراج و تصفیه
سیبری عم ً
مواداولیه ٬موادخام و منابع انرژی متمرکز شده است ؛ اـگرچه این صنایع ایجاد شده ٬بیشتر بر انرژی متمرکز
بوده است.
این گرایش دوباره گسترش سیبری ناشی از تغییر سیاستهای کارگری بوده است .لغو کار اجباری به
عنوان یک نهاد تودهای در رابطه با موجود بودن کارگر برای پروژههای سیبری ٬محدودیتهای فراوانی را
پدید آورده است .نسبتًاتعداد کمی از کارگران حاضر شدهاند زندگی بهتر دیگر مناطق شوروی را رها کرده
و در آب و هوای سخت و طاقت فرسای سیبری مشغول به کار شوند .چنین برآورد شده بود که در سالهای
 70ـ  1959تنها مهاجرت از سیبری صورت گرفته است .کمبود نیروی انسانی در بخش اروپایی شوروی
و عدم تمایل ساـکنین آسیای مرکزی به مهاجرت نیز سبب شده است که کمبود کارگر برای سـیبری
مشهودتر شود.
ولی علت اصلی جهتگیری جدید در گسترش سیبری ٬کشف منابع وسیع انرژی سیبری بود .این یافته
توأم را تحلیل رفتن منابع قدیمیتر در بخشهای دیگر کشور و اشتهای روز افزون شوروی برای انرژی٬
سبب شد که این کشور در رابطه با پروژههای سیبری سرمایهـگذاریهای عظیم را انجام دهد.
ـگسترش نفت سیبری :شرطبندی روی تویمان
)طبقهبندی نشده( تأـکید بر گسترش منابع انرژی سیبری در بخش صنعت نفت آشکارتر بود .از سال
 1965سهم سیبری در تولید نفت ملی افزایش یافته است و این زمانی بود که حوزههای نفتی ولگا ـ اورال
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در اوج تولیدی خود به سرمیبردند .بین سالهای  1965و  ٬1975تولید نفت ساالنه سیبری از  1/4درصد
) 3/4میلیون تن( کل تولید شوروی به  40/5درصد ) 150میلیون تن در سال( رسید.
)طبقهبندی نشده( با رسیدن بازده ساالنه ساخالین به  2/5میلیون تن ٬بخش اعظم افزایش تولید نفت
سیبری از ناحیه غرب سیبری ناشی میشد .در سال  ٬1975تویمان اوبالست به تنهایی  99درصد تمام
تولید نفت سیبری را تأمین میکرد .بیش از  35تولید تویمان از تنها حوزه غولآسای ساموتلر واقع در
نزدیکی شهرکهای تیژنوارتفسک و سورگت تأمین میگردید.
)طبقهبندی نشده( در حالی که ذخایر قابل بازیافت در سالهای  1970دو میلیارد تن برآورد شده٬
ساموتلر مهمترین منطقه نفتی شوروی را به وجود آورد .بین  1970و  1976بازده آن از  4میلیون تن به
 110میلیون تن رسید که گسترش سریع این حوزه به نوبه خود سبب احداث دو کارخانه پتروشیمی دیگر
واقع در توبولسک و ترمسک گردید .درواقع کارخانه پتروشیمی واقع در توبولسک قرار است شهر قدیمی
سیبریایی را حیات دوباره بخشد) .توبولسک به مدت  250سال مرکز اداری غرب سیبری بود تا اینکه
تغییر راههای حمل و نقل و فعالیتهای اقتصادی سبب سقوط آن در قرن نوزدهم گردید (.در صورتی که
اولین مرحله پروژه تومسک طبق برنامه در  1980وارد عمل شود ٬تـومسک بـزرگترین تـولیدکننده
پلیاتیلن و پلیپیلن شوروی خواهد شد.
)طبقهبندی نشده( گرچه پاالیشگاههای نفتی سیبری در آنگارسک و اومسک عمل میکنند ٬ولی
 %75نفت خام سیبری جهت پاالیش به پاالیشگاههای غربی شوروی ارسال میگردد .گرایش این جریان
به طرف غرب ٬لزوم احداث یک سیستم خط لوله وسیع را پدید آورده است .اولین خط لوله در سال 1967
به اومسک رسید .در سال  ٬1972ساموتلر دومین راه خروجی خود را با آغاز خط لوله جنوب شرقی تا
رود اوب برای پیوستن به سیستم خط لوله ترانس سیبریایی در آنژرو ـ سودژنک به دست آورد .این خط
لوله بعدها به سوی شرق و کراسنویارسک امتداد یافت تا پاالیشگاه آچنیسک را تدارک نماید.
در سال  1973و  ٬1976خطوط لولههایی از ساموتلر به مرکز نفت تارتارآلمتیوسک در رودخانه
ولگا احداث گردید .خط لولههای تدارک کننده پاالیشگاههای آسیای مرکزی در حال حاضر در دست
ساختمان میباشند.
)طبقهبندی نشده(تویمان اوبالست به عنوان مرکز نفت و گاز غرب سیبری ٬یکی از مناطق بسیار رو به
رشد کشور از نظر اقتصادی به حساب میآید .در اواسط سالهای  1970بیش از هر تقسیمات منطقه
شوروی به استثنای شهر مسکو و مسکو اوبالست در تویمان اوبالست سرمایهـگـذاری گـردید .کـل
سرمایهـگذاری انجام شده در تویمان اوبالست در سال  1978حدود  2/7میلیارد روبل یعنی دو برابر
سرمایهـگذاری سال 1970و معادل  %2/6کل سرمایهـگذاریهای اقتصادی شوروی بود.بین سالهای 1971
و  1975بازده صنعتی تویمان بیش از دو برابر افزایش یافت ٬در حالی که میزان رشد ملی تنها  43درصد
بود.
)طبقهبندی نشده( در همین سالها جمعیت تویمان نیز افزایش بسیار پیدا کرد .جمعیت خانتی ـ مانسی
اوکروگ ملی ٬یعنی بخش دولتی تویمان اوبالست که محل تمرکز حوزههای نفتی است ٬از  271000در
سال  1970به  425000در سال  1976رسید ؛ یعنی  %57افزایش یافت.
جمعیت یامالو ـ نتتس اوکروگ ملی ٬شمالیترین منطقه اداری حامل حوزههای گازی غرب سیبری٬
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از  80000در سال  1970به  126000در سال  1976رسید و  58درصد افزایش یافت.
)خیلی محرمانه( نکته عجیب اینکه ٬بزرگترین رونق صنعت نفت شوروی ٬نوعی دردسر را نیز برای آن
ـکشور فراهم آورده است .روسها به دنبال عدم مقاومت در برابر وسوسه بهرهبرداری بیش از حد از منابع
قابل دسترسی مجبورند با مشکالتی از قبیل تحلیل رفتن زودرس دست و پنجه نرم کنند .به اوج رسیدن
سطح تولید در ساموتلر افزایش بهرهبرداری از حوزههای کوچکتر )همراه با افزایش سرمایهـگذاری( را
الزم خواهد ساخت مگر آنکه حوزههای نفتی بزرگتری مانند ساموتلر کشف شوند .گرچه بسیاری از
مقامات صنعت گاز و نفت شوروی امکان دستیابی به چنین منبعی را بسیار زیاد میدانند ٬ولی اـکتشافات
زمین شناسی چندانی صورت نگرفته است تا بتواندپیدایش آن را به اثبات برساند .درواقع مسئله حدود و
ثغور ذخایر نفتی در تویمان اوبالست هنوز هم یکی از مسائل داغ مورد بحث در داخل دولت شوروی
میباشد.
)سری  /غیر قابل رؤیت برای بیگانگان  /غیر قابل رؤیت برای پیمانکاران(
این مشکالت ٬نگرانیهای بسیاری را در رهبریت حزب به وجود آورد .تجزیه و تحلیل سازمان سیا
نشان میدهد که افزایش مطلق در تولید نفت سال مزبور حدود  500/000بشکه بود که از سال 1972
ـکمترین مقدار افزایش به حساب میآید و میزان رشد  5درصد نیز در سه دهه گذشته کمترین میزان رشد
بوده است .نشست حزب در دسامبر 1977برای رویارویی با کمبود انرژی ٬تصمیم گرفت گسترش زغال
سنگ و نیروی هستهای را در ازای گسترش بیشتر نفت و گاز تویمان مورد تأـکید قرار ندهد.
)خیلی محرمانه( گر چه نتایج عملیاتی این تصمیم هنوز روشن نیست ٬ولی ظاهرًا عالئم زیر را به همراه
دارد.
ـ ـ تغییر جهت منابع از حوزههای نفتی قدیمیتر ولگاـ اورال )تیپهای حفاری از منطقه ولگاـ اورال
خارج و به منطقه تویمان پرواز داده شدهاند(.
ـ ـ افزایش گسترش حوزههای نفتی کوچکتر تویمان ٬و
ـ ـ افزایش توجه به اـکتشاف نفت و حفاری گاز در تویمان.
)خیلی محرمانه( افزایش اهمیت غرب سیبری در برابر حوزههای قدیمیتر شوروی تقاضا برای تجهیزات
حفاری غربی )و ژاپنی (را و برای ماشینآالت قابل حمل حفاری ٬تجهیزات برداشت گاز ٬تجهیزات چند
ـکاره و تجهیزات اـکتشاف زلزلهسنجی را باال خواهد برد .هزینه ارز خارجی ٬برنامههای جدید ممکن است
از هزینه نفت بازیافتی ثالث و یا استراتژیک ولگاـ اورال کمتر باشد.
)خیلی محرمانه (ولی معلوم نیست که تأـکید جدید بر تویمان بتواند در کوتاه مدت نفعی به همراه داشته
باشد .کمبودخدمه آموزش یافته حفاری نشانگر مشکالت بسیار شدیداست .بنا به یک روایت  180٬تیپ
حفاری الزم خواهد بود تا بتواند نیاز برنامه پنجساله حفاری را تأمین نماید .لیکن تا ژانویه  1978تنها 83
تیپ حفاری وارد تویمان شدند .عالوه بر این ٬استراتژی ممکن است بر این فرض استوار باشد که حوزه
عظیم نفتی دیگری در این منطقه کشف خواهد شد .اـگر این اعتقاد از بین برود٬استراتژی مزبور به کلی از
بین خواهد رفت .درواقع دالیلی در دست است که نشان میدهد نخست وزیر کاسیگین و رئیس گاسپالن٬
یعنی بیباـکف ٬مسیر جدید را بر گسترش نیروی هستهای و منابع زغال سنگ تأـکید دارند.
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ـگسترش گاز سیبری
)طبقهبندی نشده(بنابه چند دلیل میتوان گفت که حوزههای گازی سیبری خیلی کندتر از حوزههای
نفتی آن گسترش یافتهاند .
به علت وابستگی شدید شوروی به نفت در معادله انرژی خود ٬نفت در حال حاضر  45درصد سوخت
داخلی و گاز طبیعی  24درصد آن را تشکیل میدهد .تولید نفت نسبت به تولید گاز از اولویت بیشتری
برخوردار بوده است ؛ تولید نفت غیرسیبریایی خیلی سریعتر از تولید گاز آن به نقطه اوج رسید.
ـ حوزههای گازی سیبری در بسیاری موارد در مناطق صعبالعبورتر و شـمالیتر سـیبری واقـع
شدهاست و
ـ کشف حوزههای گازی عظیم در سیبری مصادف بود با کشف گاز طبیعی در ترکمنستان ٬که دسترسی
به آن آسانتر و هزینه گسترش آن ارزانتر از هزینه گسترش سیبری بود.
)طبقهبندی نشده( با کاهش تولید گاز مناطق غیر سیبری در اواسط سالهای هفتاد٬تولید در منطقه سیبری
ـگسترش بسیاریافت .در سال 1970سیبری  11میلیاردمترمکعب گار یا 5درصدتولید کلی شوروی را به
دست داد .در سال  49 ٬1976میلیارد متر مکعب یا  16درصد کل تولید را تأمین نمود ٬و طبق پیشبینیهای
برنامه ٬رد سال  1980این منطقه باید بتواند  158میلیارد متر مکعب یا  36درصد کل تولید شوروی را
تأمین نماید .سیبری که  70درصد تمام ذخایر گازی را در بر دارد در آینده به صورت مهمترین منطقه
عمران و گسترش گاز شوروی در خواهد آمد.
)خیلی محرمانه( گرچه یاـکوتسک در شرق سیبری ممکن است ذخایری مشابه غرب سیبری داشته
باشد ٬لیکن مرکز اصلی صنعت گاز سیبری تا به حال تویمان او بالست بوده است که  61درصدتمام ذخایر
ـگازتثبیت شده شوروی ودو حوزه بزرگ گازی جهان )مدوژیه و یورنگوی( را درخوددارد .گسترش منبع
ـگازی غولآسای مدوژیه در اوایل و اواسط سالهای  1970سهم تویمان شمالی را در سرمایهـگذاری
صنعتی به بیش از  30درصد رسانید .سازمان سیا معتقد است که از سال 1970تا  1977تولید منطقه
تویمان از  9/2میلیارد متر مکعب ) 4/6درصد تولید کلی شوروی( به  67/9میلیارد متر مکعب )19/6
درصد کل تولید شوروی( رسیده است.
)خیلی محرمانه( گرچه مدوژیه مهمترین حوزه گازی در حال عملکرد شوروی است ٬ولی کلید رشد
آتی ٬منبع یورنگوی است که احتماًال بزرگترین حوزه گازخیز جهان به حساب میآید .روسها ظاهرًا
میخواهند بازده یورنگوی را از  15میلیارد متر مکعب در سال 1978به  60میلیارد متر مکعب در سال
 1980باال ببرند .تأسیسات تولید حدود  16میلیارد متر مکعب گاز مربوط از حوزه ساموتلر و دیگر
حوزههای نفتی در جنوب تویمان نیز قرار است در سال  1980به حداـکثر ظرفیت رسانیده شود.
)خیلی محرمانه(ـگسترش گاز تویمان در سالهای 80ـ 1976بسیار پرخرجتر از سالهای 75ـ1971
خواهد بود .برای آنکه مسکو بتواند در سال  1980بازده سیبری را به  155میلیارد متر مکعب برساند٬
مجبور است در برنامه جاری  15میلیارد روبل یا 80درصد سرمایهـگذاریهای مربوط به صنعت گاز را در
این منطقه متمرکز سازد .قرار است بیش از  500حلقه چاه استخراج گاز حفر شود که در مقایسه با دیگر
برنامههای پنج ساله شوروی بیشترین تعداد چاههای حفر شده را مینمایاند .
)طبقهبندی نشده( این افزایش هزینهها نشانگر مشکالت و نیز میزان گسترش گاز تویمان میباشد.
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تولید تویمان باید بتواند بر زیربنای غیرمکفی مشکالت حفاری و نگهداری از چاهها در شرایط یخ بندان٬
و مشکالت موجود در جذب کارگران فائق آید .عالوه بر این ٬عدم تمایل وزارتخانههایی که از پروژههای
سیبری نفعی نمیبرند به سرمایهـگذاری سبب شده است که در بسیاری موارد زیانهایی وارد گردد.
)خیلی محرمانه( با این وصف ٬مهمترین عاملی که هزینه تولید گاز سیبری را باال میبرد احداث خط
لوله است .برای انتقال گازتویمان به مصرفکنندگان روسی و اروپایی دو خط لوله احداث شده و یک خط
لوله ثالث نیز دردست احداث است.انتقال ازطریق خط لوله در حال حاضر  34سرمایه ثابت صنعت گاز را
دراختیاردارد و حدود  60درصد سرمایهـگذاری ساالنه صنعت را به خود اختصاص داده است .حدود 20
درصد نیروی کار  200/000نفری آن در کار گذاردن ٬تعمیر و نگهداری و راه اندازی خط لوله به کار
ـگرفته شدهاند ٬هنگامی که هر سه خط لوله تکمیل شوند ٬بزرگترین خط لوله جهان پدید خواهد آمد.
)خیلی محرمانه( کارخانههای لولهسازی و ماشینسازی داخلی شوروی نتوانستهاند کمیت و کیفیت
مورد نیاز لوله ٬کمپرسور و شیرها را تأمین نمایند .در نتیجه شوروی مجبور شده است برای رسیدن به
هدف ٬به وارد کردن لوله و کمپرسور از غرب )و ژاپن( ادامه دهد .از سال  ٬1971تا سال  1975روسها
شش میلیون تن لوله جوش داده شده قطور )از  14میلیون تن کار گذاشته شده( را وارد کردند  .میزان این
واردات در سالهای  80ـ 1976برابر با 10ـ 8میلیون تن خواهد بود .چون تکنولوژی خط لوله و کمپرسور
ـگازی شوروی حداقل  15ـ  10سال عقبتر ازتکنولوژی غرب است ٬شوروی در چهار سال گذشته بیش
از  1/5میلیارد دالر کمپرسور حاصل از تکنولوژی عالی را وارد کرده است .
)سری  /غیر قابل رؤیت برای بیگانگان( برای پرداخت هزینه این واردات ٬شوروی چند قرارداد
پایاپای لوله و گاز با غرب منعقد ساخته است.اولین معامله گازی با استرالیا در سال 1968امضا شد و قرار
دادهای مشابهی نیز با ایتالیا ٬آلمان غربی و فرانسه منعقد گردیده است .صدور گاز شوروی به منظور
تحصیل ارز معتبر تحت این قراردادها و قراردادهای مکمل دیگر در سال  1976به  11/5میلیارد متر
مکعب رسید و قراراست تا سال  1985به دنبال تکمیل پروژه خط لوله اضافی به  34میلیارد متر مکعب نیز
برسد.
)خیلی محرمانه( دالیلی در دست است که نشان میدهد از سال  1972تا سال  1974رهبریت
شوروی در نظر داشت از طریق انعقاد قراردادهای جبرانی با غرب و ژاپن گاز طبیعی تویمان )و یاـکوتیان(
را بیشتر توسعه دهد) .قرارداد نورث استار که هرگز منعقد نشد و مشارکت آمریکا را تضمین میکرد از
اینگونه قراردادها بود (.این روش ٬که از طرف نخبگان متنفذ درونی شوروی به عنوان به هدر دادن ثروت
ملی مورد انتقاد قرار گرفته بود ٬از طریق ”اصالحیه استیونسون“ غیر ممکن اعالم شد )ـکه در دسامبر
 1974تصویب گردید( ٬که آن هم به نوبه خود مانع از صدور اعتبارات آمریکا برای پروژههای نیروی
شوروی گردید.
)خیلی محرمانه( علیرغم عدم توانایی استراتژی ”ـگاز بزرگ“ شوروی در پیشرفت گاز طبیعی احتماًال
در موازنه انرژی داخلی کشور اهمیت بسیاری خواهد یافت ٬آن هم در صورتی که ٬تولید نفت راـکد مانده و
یا سیر نزولی را در پیش گیرد که البته چنین پیشبینی شده است .طبق پیشبینیهای سازمان سیا ٬تا سال
 1985گاز طبیعی حدود  40درصد بازده کلی سوخت شوروی را تشکیل خواهد و جایگزین نفت خواهد
شد و به صورت مهمترین کاالی صادراتی شـوروی در خـواهـد آمـد .وابسـتگی فـزایـنده بـه گـاز
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خواهینخواهی شوروی را وادار خواهد کرد که به گسترش و توسعه هرچه بیشتر گاز سیبری بپردازد .این
امر نیز به نوبه خود سبب خواهد شد که شوروی درصدد باشد قراردادهای پایاپای گاز در ازای تکنولوژی
بیشتر را با غرب منعقد سازد.
ـگسترش و عمران زغال سنگ
)طبقهبندی نشده( همانطور که صنعت گاز و نفت شوروی با تحلیل رفتن ذخایر قدیمیتر متوجه
سیبری شده است ٬با تحلیل رفتن معادن زغال سنگ غرب شوروی )یعنی معادن بستر دونتس( سیبری از
نظر زغال سنگ نیز اهمیت بسیار یافته است .بخش اروپایی شوروی نخواهدتوانست بیش از  340میلیون
تن از  810تا 790میلیون تن بازده پیشبینی شده شوروی در سال  1980را تأمین نماید 65 .درصد
ذخایر زغال سنگ کشف شده  255میلیاردتنی شوروی وشاید 90درصدذخائرژئولوژیک  7بیلیون تنی
آن در سیبری واقع شده باشد.
)طبقهبندی نشده( از جنگ جهانی دوم حوضچه کوزنتسک تولید زغال سنگ کک شو و بخار خود را
ـگسترش داده است .در سال  1960تنها  84میلیون تن یا  16/5درصد کل زغال سنگ شوروی را تولید
میکرد ٬ولی در سال  137 ٬1975میلیون تن و یا  19/5درصد زغال سنگ شوروی را تأمین نمود .در
همان دوران تولید زغال سنگ کک شوی آن بیش از دو برابر شد ٬و از سطح  28/5میلیون تن ) 26درصد
تولید شوروی( به  56میلیون تن ) 31درصد تولید شوروی( رسید .به علت ارزش حرارتی باال و هزینه
استخراج ارزان ٬حمل و نقل زغال سنگ کوزباس سودآورتر است و بیش از نیمی از آن به خارج از غرب
سیبری و به سمت غرب حمل میگردد.
)طبقهبندی نشده( عالوه بر ارسال به اورال و بخش اروپایی شوروی ٬زغال سنگ کوزباس گسترش
تولید آهن و پوالد را در بستر کوزنتسک سبب شده است .ولی ٬به طور کلی کمبود منابع سنگ آهن مقرون
به صرفه گسترش بیشتر صنایع آهن و پوالد را در سیبری بعید مینمایاند .در همان حال که بازده ناخالص
آهن و پوالد خام کوزنتسک در سالهای  1945و 1975به ترتیب سه و دو برابر گردید ٬لیکن سهم آن در
تولید کلی شوروی در همان زمان بشدت کاهش یافت.
)طبقهبندی نشده( عالوه بر بستر کوزنتسک ٬موفقیتآمیزترین منطقه زغال سنگ سـیبری بسـتر
ـکانسک ـ آشینسک است .ذخایر زغال سنگ کانسک آشینسک که  700کیلومتر در امتداد خط آهن
ترانس سیبری ٬در شرق و غرب کراسنویارسک ادامه دارد ٬عظیمترین منبع زغال سنگ جهان به حساب
میآید.تولید کنونی که در سال  1975به 28میلیون تن رسیده است ٬تنهامحدود به بازارهای محلی بوده و
هنوز دارای امکانات بالقوه نیست .بعضی از پیشبینیهای درازمدت شوروی ٬میزان تولید یک میلیارد تن
در سال را محتمل میداند .چون بسیاری از این ذخایر ازنظر برداشت آسان مناسب هستند ٬زغال سنگ
ـکانسک ـآشینسک میتواند ارزانترین زغال سنگ شوروی به حساب آید ؛ البته احتماًال به استثنای زغال
سنگ موجود در اـکیباستوز در شمال شرقی قزاقستان.
)طبقهبندی نشده( گسترش همهجانبه زغال سنگ کانسک ـ آشینسک توسط چند مانع تکنولوژیک
متوقف گشته است .این زغال سنگ دارای ارزش حرارتی پایین ومحتوای آب و خاـکستر باالمیباشد .این
وضع سبب بروز مشکالت جوشانی در هنگام مصرف آن در نیروگاههای موجود شده است .عالوه بر این٬
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زغال سنگ مزبور اـگرتصفیه نشود قبل از حمل خود به خود مشتعل میگردد .این کیفیت اخیر دردسرهای
فراوانی را به بار آورده است چون کانسک ـ آشنیسک  3200کیلومتر دورتر از مسکو و 1600کیلومتر
دورتر از منطقه صنعتی اورال واقع شده است .
)طبقهبندی نشده( در مبارزه با این مشکالت چند استراتژی پیشنهاد شده است .بـعضیها پـیشنهاد
ـکردهاند که زغال سنگ مزبور از طریق تکنیک پیرولیسیس به صورت زغال سنگ ”نیمه کک شو“ قابل
حمل در آمده و پس از آن توسط راه آهن مخصوص ٬مواد آهکی یا خط لوله کپسول مانند حمل و نقل
ـگردد .دیگران پیشنهاد کردهاند که زغال سنگ خشک و به صورت گاز درآید و گاز آن نیز به صورت مایع
تبدیل شود ٬ولی دیگران خواستار آنند که زغال سنگ در دهانه معادن نیروگاهها سوخته شود و نیروی
برق حاصله از آن از طریق خطوط ولتاژ بسیار عالی و دوربرد به سمت غرب منتقل گردد .ولی تمام این
روشها یا شامل تکنولوژیهای ناقص و آزمایش نشده است و یا تکنولوژیهای گرانقیمتی را در برمیگیرد.
)خیلی محرمانه( عدم توانایی شوروی در تأمین تکنولوژی مورد نیاز جهت گسترش زغال سنگ
ـکانسک ـ آشینسک ٬تولید زغال سنگ این کشور را دچار محدودیتهای فراوانی ساخته است .در نتیجه
ـگرایش به وی نفت و گاز در سالهای  1940و ٬1950رشد تولید زغال سنگ خام دراواخر سالهای 1950
از  5درصد ساالنه به  2/5درصد در اوایل سالهای  1970نزول کرد) .از سال  1960تا سال  1976سهم
زغال سنگ در انرژی مصرفی شوروی از  %50به  %30کاهش یافت (.از سال  1975نیز رشد بازده٬
ـکاهش بیشتری یافت و در سالهای 77ـ 1976به سطح  1/5درصد در سال رسید .بازده  724میلیون تنی
 1978معادل  22میلیون تن زغال سنگ خام کمتر از رقم پیشبینی شده تولیدی برای سال  1978بود.
طبق محاسبات سازمان سیا ٬بازده سال  1980نیز احتماًال خیلی کمتر از هدف تولیدی  805میلیون تن
خواهد بود.
ـگسترش نیروی هیدروالکتریک سیبری )طبقهبندی نشده(
بر خالف این واقعیت که گسترش اقتصادی سیبری در دهههای اخیر بیشتر جنبه استخراج منابع به
خود گرفته است ٬طراحان و برنامهریزان روسی و تئوریسینهایشان هنوز هم بر گسترش هـمهجانبه
صنعتی اصراردارند .آنها از ”مجتمعهای صنعتی منطقهای“ حمایت میکنند که در آن از منابع طبیعی محلی
جهت بر پا ساختن اساس صنعتی ثابت محلی استفاده میشود .اـگریکی ازجنبههای گسترش این فرضیه را
در برگیرد ٬نمیتواند چیزی جز گسترش نیروی هیدروالکتریک سیبری باشد ٬چـون ایـجاد مـقداری
سدهای فشار قوی سبب شده است که صنایع متمرکز بر نیرو نیز در اطراف آنها پدید آیند.
در حالی که تعدادی کارخانه یا نیروگاه هیدروالکتریک به حمایت از عملیات معدنی در شرق دور
شوروی ایجاد شده است ٬ولی بزرگترین برنامه هیدروالکتریک بر روی رودخانههای شرقی سیبری یعنی
رود آنگارا وینیسی متمرکز شده است .این برنامهها که در اواسط سالهای  50آغاز گردیده بود ٬نه تنها
شامل احداث سدهای نیروی عظیم و تأسیسات مولد نیروی مربوطه میشد ٬بلکه شامل زنجیرهای از
صنایع متمرکز بر نیروچون صنایع آلومینیوم شیمیایی و خمیر کاغذ نیزمیگردد .با به پایان رسیدن سدهای
فشار قوی شرق سیبری از نظر بازده نیرو بر غرب سیبری سبقت گرفت .در اواسط سالهای  ٬1970شرق
سیبری حدود یک دهم نیروی برق تولیدی شوروی را که شامل  40در صد نیروی برق آبی بود تأمین
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میکرد.
اولین پروژه نیروی عظیم سیبریایی احداث سد براتسک بر رود آنگارا بود .احداث در سال 1954
آغاز گشت .در سال  ٬1966این سد حدود  4050مگاوات نیرو تولید مینمود .در غیاب مصرفکنندگان
نیروی محلی ٬سد براتسک در اولین سالهای عملیاتی خود تنها حدود  25تا  30در صد امکانات نیرویی
خود را تولید میکرد و ماحصل تولید نیز ازطریق دوخط  220کیلوولتی به  360کیلومتر آن طرفتر٬یعنی
ایرکواتسک انتقال مییافت .در سال  1963یک خط نیرو به سوی غرب یعنی کراسنویارسک کشیده شد٬
و سه سال بعد یک کارخانه آلومینیومسازی و تهیه خمیر کاغذ عملیات خود را با استفاده از نیروی برق
براتسک آغاز کردند .در حال حاضر حدود  40در صد نیروی تولیدی براتسک در محل مصرف میگردد.
دراواخر سالهای پنجاه واوائل شصت ٬چند مجتمع هیدروالکتریک بر روی رود آنگارا درایرکوتسک
و یوستی ایلیمسک ساخته شد .مجتمع ایرکوتسک یک کارخانه آلومینیم سازی را تأمین نیرو میکند.
مجتمع یوستی ایلیمسک نیروی برق مورد نیازیک مجتمع چوب را که میتواند خمیر کاغذ ٬چوب اره
شده ٬الوار ٬تراشه چوب و دیگر محصوالت چوبی را تهیه کند فراهم نماید.جدیدترین پروژه نیروی آنگارا
در نزدیکی بوگوچانی قرار است در سالهای  1980تکمیل و نیروی مورد نیاز مـجتمعهای چـوب و
آلومینیمسازی را تأمین کند.
تا زمانی که گسترش هیدروالکتریک سیبری گشایش کارخانه کاغذ و خمیر کاغذ کراسنویارسک و
مجتمع خمیر چوب براتسک و یوستو ایلیمسک را سهولت بخشیده بود ٬صنعت چوب سیبری هنوز به
درجه صنعت تولید الوار نمیرسید .در سال  1965مساعدت سیبری به تولید خمیر کاغذ و چوب در
شوروی کمتر از  10درصد بود .لیکن در سال  1975این رقم به یک چهارم تولید کلی ملی رسیده بود.
ـکارخانههای آلومینیومسازی در اطراف نیروگاههای رودخانه ینیسی در کراسنویارک ایجاد شده و
در شهر جدیدالتأسیس سـایانوگورسک نـیز کـارخـانههایی در دست احـداث است .مـجتمع عـظیم
هیدروالکتریک سایان قرار است مرکز حومه متنوع صنعتی شده و یک کوره ذوب آلومینیم  400000تنی
را نیز در برگیرد .شوروی در حال حاضر با کنسرسیوم کمپانیهای آلمان غربی و آمریکایی و نیز کمپانی
فرانسوی رقیب ٬در حال مذاـکره پیرامون احداث آن است .عالوه بر این صنایع متمرکز بر نیرو چـون
آلومینیم ٬پوالدهای ویژه الکتریکی و آلیاژهای آهن سایانسک ٬قرار است فعالیتهای صنعتی دیگری را نیز
شامل شود .به طور مثال یک کارخانه تولید ماشینآالت باربری در سال  1976در آباـکان به مرحله عمل
وارد شد تا کامیونهای کانتینردار بسازد تا میزان کار راه آهن ترانس سیبری کمتر شود .چهار پروژه دیگر
رودخانه ینیسی در مراحل مقدماتی طراحی به سر میبرند.
از جمله مهمترین برنامههای گسترش هیدروالکتریک سیبری مـیتوان نـیروگاههای خـانتایکا و
ـکوریکا در مجتمع نیکل ـ پالتین نوریلسک را نام برد .نیاز نوریلسک به انرژی با توسعه معادن ٬عملیات
ـکنستانتره سازی وذوب که با اـکتشاف معادن قلع تالناخ آغاز شده بود٬فزونی مییافت .با آغاز یک برنامه
فشرده در اوایل سالهای  1960زنجیرهای از معادن عمیق و عظیم ایجاد شده است تا منابع غنی نیکل٬
مس ٬کبالت ٬فلزت گروه پالتینی ٬محصوالت دیگر مورد بهرهبرداری قرار گیرد .در چند دهـه آتـی٬
نوریلسک علیرغم موقعیت سخت خود در محیط یخبندان شمالی سیبری یکـی از بـزرگترین مـنابع
اینفلزات در جهان خواهد شد .بااستفاده از یخشکنهای هستهای باید قدرت حمل و نقل این بـخش
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افزایش داده شود.
) BAMبام( ”پروژه قرن“
)طبقهبندی نشده( احداث  2670مایل راهآهن بیکال آمور یکی از مهمترین پروژههای اقتصادی
جهان به شمار میآید .این خط آهن گسترش منابع معدنی و چوب باارزش سیبری را سهولت بخشیده .و
راهآهن ترانس سیبری را که در مجاورت مرز چین واقع شده ٬پشتیبانی خواهد کرد .برآوردهای منتشره
شوروی هزینه کلی احداث آن را بیش از  15میلیارد دالر ـ یعنی حدود دو برابر هزینه احداث خط لوله
آالسکا اعالم کرده است .درست مانند موارد مجتمع اورال ـ کوزنتسک ٬براتسک و ساموتلر ٬اخبار مربوط
به این راه آهن در مطبوعات شوروی هـمیشه مـنعکس مـیگردد .مـقامات شـوروی یک مـجموعه
ـکتابشناسی و یک کتاب سال به خاطر ”بام“ در سالهای احداث آن منتشر خواهند کرد.
)طبقهبندی نشده( با امتداد بین تایشت و سوتسکا یاـگاوان” ٬بام“ از  5تقسیم فرعی سیاسی شرق
سیبری و شرق دور سیبری در جمهوری شوروی خواهد گذشت که عبارتند از  :ایرکوتسک اوبالست٬
جمهوری خود مختار بوریات ٬چتیااوبالست ٬آمور اوبالست ٬و کاباروسک کری .عالوه بر این یک خط
آهن  250کیلومتری نیز که تقریبًا به موازات ”بام“احداث شده و نام آن ”بام کوچک “است واردجمهوری
خود مختار یاـکوت خواهد شد.
)طبقهبندی نشده( ”بام“ از صعبالعبورترین مناطق جهان خواهد گذشت که عبارتند از :پرتگاههای
ـکوهستانی ٬مناطق زیر یخبندان ٬هزاران مسیرآبی ٬و باتالقهای بیشمار .در زمستان هوا آنقدر سرد است
ـکه پوالد معمولی متالشی میگردد .و در تابستان آنقدر گرم و مرطوب است که زندگی واقعًا دشـوار
میگردد .تا زمان پایان احداث ”بام“ )ـکه ممکن نیست تا سال  1983ساخته شود( ٬یک میلیارد فوت
مکعب کار زمینی انجام شده است 3700 ٬سد و پل ایجاد شده ٬و  15مایل تونل حفر شده است.
)طبقهبندی نشده( گر چه ایده احداث یک راه آهن ثانی در سیبری در اولین سال قدرت شوروی شکل
ـگرفت ٬ولی کاراحداث آن تا سال  1939آغازنشد.در نتیجه جنگ کار آن منقطع گردید و تا مارس 1974
ـکار بر روی راه آهن متفرق و پراـکنده ماند ٬تا اینکه برژنف اعالم نمود که این پروژه یکی از دو پروژه مهم
دهمین برنامه پنجساله است 80) .ـ(1976
)طبقهبندی نشده( چند علت استراتژیک برای تکمیل پروژه بام وجود دارد ٬خط آهن ترانس سیبری
نه تنها همیشه از طرف چینیها ممکن است مورد حمله واقع شود ٬بلکه گسترش و مسکونی ساختن مناطق
دور افتاده شوروی در مجاورت مرزهای چین سبب خواهد شد که چین نتواند زمینها را به تصرف خود
درآورد .گسترش زیر بنایی نیز میتواند نظامیان شوروی در خاور دور را پشتیبانی نماید.
)طبقهبندی نشده( لیکن اـکثر خبرگان نیز معتقدند که علت اصلی اولویت بام ٬نگرانیهای اقتصادی است
و نه استراتژیک .در حالی که توانایی راه آهن ترانس سیبری در حمل بار محدود شده است ـ از سال 1945
میزان باری که حمل میکند هشت برابر شده ـ یک راه آهن دیگر باید ساخته شود تا منابع طبیعی سیبری
در مجاورت اقیانوس آرام مورد بهرهبرداری قرار گیرد.
)طبقهبندی نشده( این خط آهن ”بام“ که به موازات راه آهن ترانس سیبری به فاصله  110تا130
مایلی در شمال واقع شده ٬میتواند منطقهای را در  95تا  125مایلی شمال و جنوب راه آهن )با حدود
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 600000مایل مربع ٬یا بیش از سه برابر فرانسه( را رفع نیاز نماید .احتماًال حدود نیمی از ذخایر بالقوه
شوروی در این منطقه واقع شده که عبارتند از:
ـ منابع مس و قلع که حدود  1/2میلیارد تن و در کوههای یودوکان واقع شدهاند .این منابع قابل
بهرهبرداری از نظر کمیت و کیفیت با عظیمترین معادن مس شوروی در  DZHEZKAZGANقزاقستان
برابری میکند.
ـ زغال سنگ کک شوی یا کوتسک جنوبی ٬که ذخایر آن بیش از  40میلیارد تن برآورد شده ٬و
نویدبخشترین منطقه در یورنگوی به شمار میآید.
ـ منابع سنگ آهن آلدان ٬که امکانات درازمدت ذخایر آن حدود  20میلیارد تن برآورد شده .مجاورت
سنگ آهن ارزان قیمت و زغال سنگ کک شو درجنوب یاـکوتسک اساس ایجادیک کارخانه پوالدو آهن
را در سیبری در مجاورت اقیانوس آرام فراهم خواهد کرد.
ـ ذخایر عظیم چوب .برآورد حجم امکانات چوبی که در  100میلیون جریب در مجاورت راه آهن
واقع شده ٬حدود 1/4تا  1/5میلیارد متر مکعب میباشد.
بهره برداری از نفت یاـکوتیان و گاز طبیعی و منابع عظیم آسپست٬فسفات ٬میکا٬طال ٬و قلع نیز باوجود
راه آهن ”بام“سهولت خواهد یافت.
)طبقهبندی نشده( گرانی هزینه ”بام“ و گسترش سیبری به طور آرام ٬به طور کلی سبب روی آوردن
شوروی به غرب و ژاپن در رابطه با پروژههای شرقی شده است .جهت تضمین بازارهای صادراتی ٬مسکو
به قراردادهای جبرانی روی آورده است تا بیگانگان تکنولوژی پروژههای عمرانی را تأمین کرده و در
ازای آن مقداری از مواد خام را دریافت دارند.
)طبقهبندی نشده( ژاپن به علت کمبود منابع طبیعی مهم و مجاورت خود با سیبری تنها کشوری بوده
است که تا به حال با شوروی همکاری کرده است .اولین قرارداد جبرانی شوروی و ژاپن در سال 1968
امضاء شد که قبل از آغاز تسریع کار بر روی راه آهن”بام“ بود .توکیو بولدوزر ٬تجهیزات چوبسازی و
ـکاالهای مصرفی را در ازای چوب و خمیر چوب سیبری به شوروی صادر نمود.
)طبقهبندی نشده( ژاپن و شوروی به دنبال این قرار داد  2قرارداد مشابه دیگر نیز در رابطه با چوب در
سال  1971و  1974منعقد ساختند .در سال  1974نیز ٬ژاپن و شوروی گسترش منابع نفت خارج از
خشکی جزیره ساخالین در دریای اوخوتسک یعنی شمال ژاپن را به طور مشترک به عهده گـرفتند.
)شرکت نفت ـگلف نیز در این برنامه عمرانی شرکت جسته است (.در همان سال ژاپن توافق کرد که شوروی
را در گسترش حوزههای زغال سنگ یاـکوتسک جنوبی یاری دهد و 350میلیون دالر تجهیزات را در
ازای دریافت زغال سنگ کک شو به شوروی بدهد .مسکو در حال حاضر با آمریکا ٬انگلستان و ژاپن در
مورد پروژه مس یودوکان به مذاـکره پرداخته است.
)طبقهبندی نشده( عظیمترین پروژه سیبری که مشارکت بیگانگان را در قراردادهای جبرانی به همراه
دارد .پروژه گاز طبیعی یاـکوتسک است .طبق پیشبینی آمریکا این پروژه به  3700کیلومتر خط لوله از
ویلی یوسک تا بندر اولگا در دریای ژاپن و تأسیسات مایعسازی ٬و سه کشتی باربری گاز مایعطبیعی به
مقصد ژاپن و هشت کشتی باربری مخصوص گاز مایع طبیعی به مقصد آمریکا نیازمنداست .ژاپن و آمریکا
هر یک به مدت  25سال و ساالنه  10میلیارد متر مکعب گاز دریافت خواهند کرد .در مالقات ژاپنیها با
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آمریکاییها و روسها مشخص گردید که ماشین آالت و تجهیزات حدود  4میلیارد دالر دیگـر بـرای
ـکشتیهای حامل و تأسیسات تبدیل به گاز نیاز خواهد داشت.
)خیلی محرمانه( علیرغم این واقعیت که پروژه در مرحله طراحی باقیمانده ٬ولی عناصر اصلی آن به
تعریف در نیامده است .هنوز میزان یک میلیارد متر مکعبی ذخائر گاز موردتایید واقع نشده است تا ژاپنیها
و آمریکاییها وارد شدن در این کار را سودآور تلقی نمایند .در مورد خط لوله قرارداد نهایی امضا نشده
است .سیاست آمریکا در مورد وارد کردن گاز طبیعی مایع کامًال مشخص نشده و ماهیت قیمت گاز یا
رقابتآمیز بودن آن نیز معلوم نشده است .باالخره در حالی که قوانین آمریکا صدور اعتبار از طرف بانک
صادرات و واردات را برای پروژههای انرژی شوروی ممنوع اعالم کرده است ٬معلوم نیست که شرکتهای
آمریکایی بتوانند سرمایه الزم را فراهم آورند .با وجود این مشکالت ٬ژاپن که میل دارد با چین روابط
تجاری )شامل نفت و زغال سنگ( و سیاسی با چین برقرار سازد ٬گفته است که اـگر آمریکا در این پروژه
شرکت ننماید وی نیز شرکت نخواهد کرد.
)طبقهبندی نشده( پیشرفت کند پروژه یاـکوتسک نشانگر اقدامات محتاطانه شوروی و کشورهای
غربی در انعقاد قراردادهای جبرانی است .مسکو ممکن است احساس کند که خود میتواند پروژههای
بزرگ خود را به راه بیندازد )برنامه  1978برای احداث پروژههای قراردادهای جبرانـی حـدود 1/3
میلیارد روبل بود .سرعت ساختمان یا احداث کم شده بود و در پایان مراحل احداث به علت کمبود
تدارکات ٬کار تولید کندتر گردید(.
)طبقهبندی نشده( در رابطه با کشورهای غربی ٬اقدامات احتیاطی ناشی از نارضایتیهای موجود در
ـکار کردن با بوروکراسی شوروی ٬نگرانی از کیفیت و کمیت بازده شوروی ٬بازار مواد خام راـکد و تقاضای
شوروی برای سرمایهـگذاری لیبرال افراطی کمپانیهای غربی ٬از اینکه کنترل مدیریتی کـافی بـر روی
پروژهها نداشتهاند نیز ناراضی هستند.
)طبقهبندی نشده( ولی روندهای آتی اقتصادی ممکن است بتواند بعضی موانع موجود بر سـر راه
طرفین را از میان بردارد .افزایش قیمت انرژی جهان ممکن است عالقه غرب را به منابع انرژی سیبری
افزایش دهد .عالوه بر این ٬تکمیل پروژه بام و کاهش عظیم در موازنه انرژی شوروی ٬احتماًال سبب
خواهد شد که شوروی سعی کند کمکهای بیشتری در رابطه با پروژههای عمرانی از غرب بگیرد.
نتیجهـگیری )طبقهبندی نشده(
همانگونه که تا اینجا گفته شد ٬گسترش سیبری در دهههای اخیر بر استخراج منابع به جای گسترش
مجتمع منطقهای تأـکید داشته است .این روند احتماًال ادامه خواهد یافت چون بخش اعظم منابع طبیعی
شوروی در سیبری واقع شده و سیبری نیز نیروی کار الزم را برای گسترش مجتمع منطقهای ندارد .ولی
این گسترش در هوای سرد ٬و مناطق دور افتادهای که تأسیسات زیر بنایی وجود ندارد و هزینه کارگر و
حمل و نقل بسیار سنگین است ٬گران و پرخرج تمام میشود .برنامه زمانبندی گسترشهای آتی نیز درست
نیست .شوروی در حال حاضر با مشکالت اقتصادی دیگری نیز که سبب کاهش میزان رشداقتصادی آن
شده دست به گریبان است .سهم تولید ناخالص کلی که به بخش نظامی اختصاصی یافته اصًال کاهش پیدا
نکرده است.
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تمام این ضرایب سبب شده است که رهبران شوروی به جلب همکاری غرب در پروژههای عمرانی
سیبری عالقه نشان دهند ؛ گرچه شرایط و اشکال همکاری مورد نظر مسکو نخواهدتوانست حدودواقعی
همکاری غرب را مشخص سازد .در گذشته ٬روسها قراردادهای جبرانی را بیشتر ترجیح میدادند چون
بازار صادراتی آنها را تضمین میکرد .گرچه چند عامل سبب شده است که طرفین در سالهای اخیر به
ـکندی این قراردادها را منعقد سازند ؛ لیکن روندها جاری اقتصادی سبب انعقاد این قراردادها خواهد شد.
این امر در رابطه با پروژههای انرژی سیبری واقعیت مییابد ٬چون کمبود انرژی به شرق و غرب به طور
یکسان صدمه خواهد زد.
تهیه شده به وسیله اس .کوفی
تأیید شده توسط چی .نربوری
سند شماره )(10

طبقهبندی  :خیلی محرمانه
تاریخ 4 :خرداد 1358ـ 25می1979
به  :وزارت امور خارجه در واشنگتن دی .سی.
از  :سفارت آمریکا در مسکو
موضوع  :وزیر گاز شوروی گفت ذخائر جدیدی در غرب سیبری کشف خواهد شد
1ـ )تمام متن خیلی محرمانه است(
2ـ خالصه :اردوژف ٬وزیرصنعت گاز شوروی در تاریخ 2خرداد ماه درمالقات با سفیر آمریکا گفت
ـکه بخش اعظم ذخایر آتی گازی شوروی در داخل خشکی و در غرب سیبری کشف خواهد گردید.
اردوژف با توضیح پیرامون این مطلب که مسئولیت اـکتشاف و بازیافت گاز در خارج از خشکی به عهده
وزارتخانه وی گذاشته شده و علت آن نیز کفایت و تجارب شخصی وی میباشد ٬خاطر نشان ساخت که
بخش اعظم فعالیت خارج از خشکی در دریای خزر ٬آزوف ٬دماغه شمالی دریای سیاه و بالتیک صورت
خواهد گرفت ٬وی در رابطه با آبهای شمالی سیبری )شامل بارنتس( مطلب زیادی را عنوان نکرد ولی از
ساخالین یاد کرد .وی گفت جریان گاز ایران در خط لوله ایگات ـ  1در  12آوریل از سر گرفته شد و با
ظرفیت  70درصد ادامه یافته .لیکن یادآور شد که ایرانیها میخواهند قیمت گاز خود را افزایش دهند.
اردوژف گفت که شوروی ساالنه  800000تن لوله قطور تولید میکند ٬ولی به واردات بیشتری نیازمند
است) .و کلمه مانسمان را در این خصوص مطرح نمود (.وزیر در رابطه با یاـکوتیا گفت که بخش اعظم گاز
در این منطقه وجود دارد لیکن مقدار کشف شده آن ناچیز و در حوزههای پراـکنده بوده است .وی گفت
منبعی چون منبع تویمان هنوز یافت نشده و پروژه سهجانبه یاـکوتیا هنوز راه درازی را در پیش دارد .وی از
عدم صرفهجویی در مصرف گاز در داخل شوروی یاد کرد و گفت که در بخش دولتی این گاز فقط در
زمینههای شیمیایی مورد استفاده قرار میگیرد .اردوژف که یکی از اعضای منشورتر است بـاـکـو در
شوروی میباشد ٬اصًالنمیدانست که گئورگی آرباتوف نماینده باـکو دردیوان عالی شوروی است و هرگز
فکر نمیکرد که آرباتوف در چنین مکانی جای گرفته باشد.اردوژف گفت در نظردارد در تاریخ 4ـ 2ژوئن
به آالسکا سفر کند و علت اینکه هیئت نمایندگی همراه وی در اوتاوا یا تورنتو درخواست روادید خواهند
ـکرد بیان نمود) .تلگرامهای جداـگانه( )پایان خالصه(.
3ـ اردوژف سفیر را در حضور مقامات روابط خارجی وزارتخانه یعنی ک .اس .امیدوف و وی .اس.

شوروی ”شرق تجاوزگر“  759

ماخایف پذیرفت و پس از آن وی را به دفتر خود برد تا نقشه منابع و خطوط لوله گازی را بررسی کنند .در
این مالقات مشاور اقتصادی بازرگانی نیز به همراه سفیر عمل میکرد.
4ـ ذخایر و اـکتشافات .از وی سؤال شد که شوروی اقدامات جستجوگرانه خود برای یافتن منابع
جدید گاز را در چه نقطهای متمرکز خواهد ساخت ٬واردوژف با صراحت گفت که این تالش در داخل
خشکی متمرکز خواهدگردید .وی به همین ترتیب گفت که منابع جدیدی به جای شرق سیبری این بار در
غرب سیبری کشف خواهند گردید.
5ـ خارج از خشکی ٬در پاسخ به سؤال مستقیم مبنی بر اینکه چرا وزارتخانه وی مسئولیت اـکتشاف و
بازیافت نفت و گاز در خارج از خشکی را عهدهدار شده ٬اردوژف با صراحت گفت که شخصیت ٬سابقه
دیرین وی در وزارت نفت و تجربهاش در کارهای مربوط به خارج از خشکی ٬به خصوص دردریای خزر
سبب پیدایش این مسئولیت گشته است .وی با استفاده از خطـکش بلندی که در دست داشت گفت که بخش
اعظم کار خارج از خشکی در دریای خزر ٬دریای آزوف و دماغه شمالی دریای سیاه )غرب جزایر
ـکرامه( ٬و بالتیک متمرکز خواهد شد .وی در مورد آبهای شمالی ٬مانند بارنتس و دریای کرادر خارج از
شبه جزیره یمل چندان خوشبین نبود .وی در رابطه با آبهای شرقی تنها ساخالین را نام برد.
6ـ یاـکوتیا .وزیر اردوژف ٬در مقدمه با اظهار امیدواری نسبت به آینده ٬و توضیح این مطلب کـه
اـکتشافات ”نتایج مهمی“ را نشان داده است ٬در رابطه با یاـکوتیا بر خالف گفتگوی خود بـا سـناتور
استونسون در ژانویه  1978این بار نظر مثبتی نداشت 78) .مسکو637٬؛ کتبی( وی گفت ذخایر یافته شده
در اینجا محلی و کوچک هستند) .وی کلمه کوچک را چند بار تکرار نمود (.برای توجیه اـکتشافات به یک
منبع گازی عظیم یک تا دو بیلیون متر مکعبی نیاز است .متخصصین آمریکایی و ژاپنی بر روی این پروژه
ـکار میکنند ٬لیکن وزیر گفت که گاز یاـکوتیا”در دوردستها واقع شده است“ .درباره وسعت ذخایر یاـکوتیا
سؤال شد ٬اردوژف گفت که زمینشناسان میزان ذخایر را بسیار زیاد پیشبینی کرده بودند لیکن بعدها
اشتباه را به گردن ”طبیعت“ و علل دیگرانداختند .وی گفت ”در یاـکوتیا هیچ ذخایری مشابه ذخائرتویمان
تا به حال یافت نشده است“.
7ـ تویمان .اردوژف در مورد اوضاع تویمان چیزی نگفت ولی با قوت تمام گفت ٬درجه یخبندان زیاد
مانعی بر سر راه باز یافت نفت نمیباشد .وی اعتراف کرد که اجازه چاپ مقالهای را در مورد مشکالت
مربوط به انتقال گاز )مسکو ـ الف  (126صادر کرده و گفت که این مشکالت وجود دارد ؛ لیکن اطالعات
بیشتری در مورد آنها به ما نداد.
 8ـ لوله .اردوژف اظهار داشت که شوروی باید لولههای قطور را خریداری نماید و در این رابطه از
آلمان غربی و مانسمان یادکرد .در پاسخ به یک سؤال مستقیم ٬وی گفت که شوروی در حال حاضر ساالنه
 800/000تن لوله قطور تولید میکند .
9ـ ایران .با اذعان به این مطلب که صدور گاز ایران تا  12آوریل متوقف شده بود ٬اردوژف گفت که
جریان کنونی مطابق  70درصد جریان عادی آن است .وی گفت احتماًال ایرانیها قیمت گاز خود را افزایش
خواهند داد .او به سرعت از مشکالت مربوط به ماورای قفقاز گذشت و گفت که بخش دیگری از شوروی
ـگاز مورد نیاز این منطقه را تأمین میکند.
10ـ اردوژف وزیر گذشته از عدم صرفهجویی در مصرف گاز داخلی شوروی شکوه کرد و گفت که
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قیمت سرانه حدود هر ماه  16کوپک ) 0/25دالر( میباشد .و کنتوری نیز در رابطه با آن نصب نشده است.
وی گفت استفاده از گاز در زمینه شیمیایی بسیار سختتر از استفاده آن جهت تولید برق است .هنگامی که
سفیر از وی سؤال کرد که این نظر شخصی خود اوست یا نظر دولت ٬اردوژف توضیح داد که این عقیده
شخص اوست ولی طرح دولت نیز باید اجرا شود.
11ـ سازمان .در بازدید کوتاهی که به همراه سفیر انجام شد ٬اردوژف یک سالن سخنرانی را به سفیر
نشان داد و گفت و گفت  11معاون وزیر و شش عضو هیئت مدیره وزارتخانه در آنجا گردهماییهایی
تشکیل میدهند) .ـگزارش  78ـ  14025سپتامبر  1978نشانگر  10معاون وزیر و سه عضو هـیئت
مدیرهاست ٬ولی با اضافه شدن رانتیگ مارگولف به عنوان معاون وزیر تعداد معاونین اـکنون به  11نفر
رسیده است(.
12ـ آرباتف .نکته عجیب این است که اردوژف از رابطه بین سرپرست انستیتو آمریکا /کانادا ٬یعنی
ـگئورگی آرباتف باموطن اردوژف یعنی باـکوبیاطالع بود.آباتف نماینده باـکو دردیوان عالی شوروی است
و با زحمت زیاد به شرح این رابطه میپردازد.حتی باـکمال تظاهرسفیر را به صرف نهار در رستوران ”باـکو“
در مسکو دعوت کرده است.
13ـ بایباـکف .اردوژف با نشان دادن عکسهای وزیران سابق گاز توجه زیادی نسبت به معاون کنونی
نخست وزیر و سرپرست گاسپالن بایباـکف معطوف داشت و گفت که به وی عالقه خاصی دارد.
14ـ بیوگرافیک.اردوژف گفت گذشت  67سال از عمرش بر طرز فکروی تأثیرنگذاشته است لیکن به
علت ناراحتی ستون فقرات وی میل دارد کارهای نوشتن و طراحی را ایستاده انجام دهد .او باعالقه بسیار
از رابطه شخصیاش با ـ استافور فضانورد پیشین ـ یاد کرد و گفت وی را به طور اتفاقی در هوستون
مالقات کرده و او نیز نمونه ساعتی را که در کره ماه به همراه داشت ٬به وی هدیه کرده بود.اردوژف گفت که
فصل هفدهم سریال تلویزیونی روسی ”جنگ میهنپرستانه“ را در کنفرانس تهران تماشا کرده و با لطف
خاصی در مورد بده و بستان و رئیس جمهور روزولت صحبت کرد .وی از دوستی صمیمانه خود با
سرپرست جنرال الکتریک یعنی آقای جونز یاد کرد ٬که از وی دعوت کرده است ٬پس از بازدیداز کانادا به
آالسکا بیاید.
15ـ طبق معیارهای شوروی ٬اردوژف از صراحت لهجه خاصی برخوردار است .ادعای وی مبنی بر
اینکه کار در خارج از خشکی به علت شخصیت خاص خودش به وزارتخانهاش محول گردیده ٬یک
واقعیت بود و مبالغهآمیز نمیباشد و به نظر ما خود او علت اصلی بوده است .معذالک ٬اردوژف اهمیت
اـکتشاف خارج از خشکی را کوچک نشان نمیداد و با صراحت میگفت که غرب سیبری به احتمال بسیار
ذخایر گازی آتی را در برخواهد داشت .گفتههای وی در مورد یاـکوتیا که با گفتههای  16ماه قبلش با
سناتور استونسون تضادی ندارد ٬از ذوق و اشتیاق خاص مقامات وزارت بازرگانی که پروژه مذاـکرات
سهجانبه را به عهده دارند ٬برخوردارنیست .درست است که وزارت زمینشناسی در تحقیق درگیر شد و نه
وزارت گاز ٬ولی احتیاطات اردوژف عبرتآموز است .ولینقشه رنگی وی ٬بخش عظیمی را در شرق
سیبری نشان میداد که احتماًال دارای ذخایر گاز میباشد .اظهار نظرهای وی که به طور ضمنی تضاد بین
استفاده منطقی از گاز طبیعی و سیاست رسمی شوروی را نشان میدهد ٬بار دیگر نشان داد که وی به عدم
ـکاراییهایی واقف است که قادر به تغییر آنها نیست.
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16ـ پس از مالقات وزارت گاز سؤال کرده است که آیا اردوژف و یارانش در دریافت روادید ورود به
آمریکا در تاریخ  2ژوئن مشکالتی نخواهند داشت .ما به آنها پیشنهاد کردهایم که در سفارت آمریکا در
تون
اوتاوایا سرکنسولگری تورنتو در خواست روادید بنمایند.
سند شماره )(11

تاریخ  14 :خرداد  1358ـ  4ژوئن 79
طبقهبندی  :خیلی محرمانه
به  :سفارت آمریکا در تهران
از  :سفارت آمریکا در مسکو
موضوع  :رویدادهای گازی و نفتی در آذربایجان
1ـ )خیلی محرمانه خالصه  :بنابه گفته یکی از منابع روسی در آذربایجان ٬سطح گاز ارسالی از ایران
 %35درصد سطوح پیشین میباشد .تولید نفت آذربایجان در سال  1357معادل  16میلیون تن بود و در
سال  1358قرار است حدود  16/8میلیون تن باشد .یکی از مقامات عالیرتبه جمهوری میگوید که
شوروی میخواهد در رابطه با سکوهای حفاری نفتی خارج از خشکی با فرانسه قراردادی را امضاء
نماید ٬لیکن به گفته مقام وزارت تجارت خارجی هنوز در این زمینه تصمیمی اتخاذ نشده است) .پایان
خالصه(
2ـ )خیلی محرمانه( خبرنگاران آمریکایی به دنبال بازدید از باـکو دراوایل هفته جاری ما را در جریان
ـگفتگوهای خود با مقامات آذربایجان در زمینه مسائل انرژی قرار دادند.
3ـ )محرمانه( گاز صادراتی ایران .در تاریخ  7خردادماه عالیس جمیل لمبرانسکی ٬معاون سرپرست
شورای وزیران آذربایجان که مسئول بخش صنعتی است ٬گفت تا  5یا  6روز قبل میزان جریان گـاز
صادراتی ایران به سطح  35درصد دوران قبل از قطع صدور گاز رسیده است .وی گفت ایرانیها ”قول
دادهاند“ که در تابستان سطح جریان را به حالت اولیه برگردانند )یعنی  10میلیارد متر مکعب(.
4ـ )محرمانه( تولید نفت .تایراتیروا ٬وزیر خارجه آذربایجان به خبرنگاران گفت که این جمهوری در
سال  1357رسیدن معادل  16میلیون تن نفت تولید کرده و هدف تولیدی سال  1358رسیدن به سطح
تولیدی 16/8میلیون تن میباشد .بعدهایکی دیگراز مقامات صنعت نفت )ـکه هویتش بیش ازاین برای ما
روشن نشده( گفته بود که در سال  1357سطح تولید به  18میلیون تن رسیده بود و در سال  1358قرار
نیست افرایش یابد .وی با این وصف گفت که ”به زودی“ سطح تولید به  22میلیون تن خواهد رسید .به
خبرنگاران گفته شد که  65درصد نفت تولیدی آذربایجان از مناطق خارج از خشکی تأمین میگردد و75
در صد تولید خارج از خشکی نیز از منطقه ”نفتیان مور“ تأمین میشود .
 5ـ )خیلی محرمانه( کارخانه تولید سکوهای حفاری نفتی خارج از خشکی لمبرانسکی گفت که قرار
است شوروی با فرانسه و ژاپن در زمینه احداث یک کارخانه تولید سکوهای حفاری نفتی خارج از
خشکی قراردادی امضاء نماید .وی گفت که روسها با هیچ یک از شرکتهای آمریکا قراردادی نخواهند
بست چون از مشکالت موجود در رابطه با مقررات کنترل صادراتی آمریکا باخبر میباشند .بعدها یکی از
نمایندگان شرکت براون اندروتس به یکی از خبرنگاران گفت که روسها تصمیم گرفتهاند تنها پایهها را در
باـکو و مدولها را در آستراخان تولید نمایند و علیرغم نیاز به ماشینآالت اضافی در نتیجه تقسیم کارخانه
حاضر نیستند و هزینه اضافی قرارداد را بپردازند .مذاـکرات مربوط به این قراردادها قبًال با شرکت وزارت
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نفت انجام میشد ٬لیکن چون مسئولیت کارهای حفاری گازی و نفتی خارج از خشکی به عهده وزارت
ـگاز است ٬تمام مذاـکرات به این وزارتخانه سپرده شده است .عالوه بر این دو وزیر دیگر نیز وارد معرکه
شدهاند که عبارتند از وزیر کشتیسازی و وزیر پوالد ویژه.
6ـ )خیلی محرمانه( اظهارنظر  :مایلیم توجه شما را به این نکته جلب کنیم که بین گفته لمبرانسکی که
ـگفته بود جریان گاز خط لوله ایگات ـ  1به  35درصد رسیده و گفته وزیر گاز٬اردوژف که به سفیر گفته بود
ـکه این جریان به  70درصد رسیده تفاوت بسیار وجوددارد) .تلگرام مرجع( شاید سفارت آمریکا در تهران
بتواند ارزیابی ایران را در این رابطه مشخص نماید.
7ـ )خیلی محرمانه( عالوه بر این یادآور میشویم که ارقام مربوط به تولید نفت ٬حتی ارقام پایین نیز
در مقایسه با ارقام مقدماتی مطروحه در ”بررسی آماری انرژی بینالمللی“ سیا بسیار مبالغهآمیز میباشد.
8ـ )خیلی محرمانه( درپذیرائی 10خرداد و در اسپاسو ٬مقام سفارت اززینوویف از وزارت بازرگانی
خارجی در مورد تصمیم شوروی به روی نیاوردن به شرکتهای آمریکا یا در زمینه تولید سکوهای حفاری
نفتی به خاطر کنترلهای صادراتی سؤال کرد .زینوویف با صراحت گفت که در مورد این قرارداد هنوز
تصمیمی گرفته نشده است .وی گفت البته نگرانی مربوطه وجود دارد ٬لیکن ضریب چندان مهمی نیست.
مقام سفارت بار دیگر گفت که دولت آمریکا گواهی کاربرد تجهیزات گازی و نفتی را تصویب کرده است.
پاسخ زینوویف این بود” :درست است ٬اما در چه زمانی؟ حاال دیگر در بعضی موارد بسیار دیر شده
تون
است“.
سند شماره )(12

تاریخ  24 :مهر  1358ـ  15اـکتبر 79
طبقهبندی  :خیلی محرمانه
به  :وزارت امور خارجه در واشنگتن دی .سی .
از  :سفارت آمریکا در مسکو
موضوع  :روابط اقتصادی ایران و شوروی
1ـ )تمام متن خیلی محرمانه است(
2ـ طی گفتگوی مورخ  2اـکتبر با کارمند سفارت ٬سرپرست بخش خاورمیانهای وزارت بازرگانی
خارجی شوروی یعنی یوری زیمین اظهار داشت که سیر نزولی بازرگانی ایران و شوروی در سال جاری
معلول جا به جایی کلی اقتصادی ناشی از انقالب است و سیاست شوروی مسبب پیدایش این روند نزولی
نیست) .آمار شوروی نشان میدهد که منافع بازرگانی  126/4میلیون روبلی دی ماه تاخردادماه نسبت به
همین ماهها در سال  1357معادل  73در صد کاهش یافته است (.زیمین گفت قطع فعالیتها در زمینههای
شیمیایی ٬ساختمانسازی ٬و فلزات آهندار ـ که ناشی ازتجدید نظر کنونی پیرامون اولویتهای اقتصادی
و مشکالت ناشی از تداوم ورود مواد خام است ـ ایران را وادار به لغو سفارشات خود از شوروی نموده
است .صادراتی که بیش از همه ضربه خوردهاند عبارتند :از سیمان ٬چوب ٬ورقهای فلزات آهن دار” ٬و
چند گروه“ از ماشین آالت و تجهیزات .در بخش اعظم واردات نیز بنا به گفته یمینبخش اعظم کاالهای
”سنتی“ ایرانی مرتبًا دریافت میگردد ٬اما اعتراف کرد که بخش اعظم کاهش ناشی از قطع و نیز کاهش
صدور گاز طبیعی از طریق خط لوله ایگات ـ  1بوده است.
3ـ زیمین گفت قرارداد دوجانبه گاز که در سال  1364پایان خواهد یافت ٬شوروی را ارضاء میکند.
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بنا به گفته وی حمل گاز به میزان  60در صد ظرفیت پیشین ادامه دارد و کم و بیش نشانگر کاهش تولید
نفت ایران است .در مورد ”شایعات مربوط به مذاـکره پیرامون قیمت گاز“ سؤال شد .وی گفت ” :من
میتوانم رسمًا بگویم که در این زمینه مذاـکرهای چه در مورد قیمت و چه در مورد ارز پرداختی صورت
نگرفته است .وی گفت ٬اما مسئله این است که قیمت گاز دائمًا رو به افزایش است لیکن یک ”قیمت بازار
جهانی“ ثابت و مورد قبول هم وجود ندارد) .اظهار نظر :طبق گزارش تلگرام مرجع ٬این مـوضوع در
مذاـکرات بین ایران وشوروی پیرامون قیمت گاز مطرح شده است .به هر حال تکذیب ”رسمی“ مذاـکرات
توسط زیمین ـ و تکرار این مطلب که ایرانیها در مورد سرنوشت خط لوله ایگات ـ  2هنوز تصمیم قطعی
نگرفتهاند متقاعد کننده نیست .اما شاید نشانگر تمایل قابل درک آنها در اجتناب از تبلیغات باشد(.
4ـ زیمین گفت وی باجزییات سفر وزیر نیروی ایران ٬یعنی تاج ٬به شوروی در تاریخ  18ـ 12مهر ماه
آشنا نیست ٬چون میزبانان اصلی دولتی در این بازدید کمیته روابط اقتصادی خارجی و وزارت نیرو و برق
رسانی بودهاند .وی گفت طی این دیدار از تجارت گاز حرفی به میان آورده نشد .گزارشات پراـکـنده
مطبوعاتی حاـکی از آن است که تاج در این سفر پیرامون همکاری شوروی و ایران در زمینه احداث و
بهرهبرداری پروژههای انرژی در ایران ٬بخصوص در مورد نیروگاههای رامین و اصفهان گفتگوهایی انجام
ـگاریسون
داده است.
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٬260 ٬259 ٬258 ٬246 ٬245 ٬242 ٬238 ٬236
٬274 ٬271 ٬270 ٬269 ٬268 ٬267 ٬264 ٬263
٬304 ٬303 ٬297 ٬294 ٬288 ٬281 ٬277 ٬275
٬644 ٬643 ٬389 ٬312 ٬311 ٬310 ٬309 ٬307
751 ٬689 ٬658 ٬650 ٬649 ٬648 ٬645
اردوژف 762 ٬760 ٬759 ٬758 /
اردوگاه برجالشمالی 249 /
اردوگاه رشایا الفخار 245 /
اردوگاه رشیدیه 249 /
اردوگاه زانو 681 /
اردوگاههای غنا و صدیقین 245 /
اردوگاه یهودینشین قیریاط اربع 275 /
ارسوز )ژنرال( 141 /
اروپا ٬54 ٬53 ٬51 ٬45 ٬35 ٬34 ٬33 ٬32 ٬30 ٬5 /
٬85 ٬80 ٬79 ٬78 ٬74 ٬71 ٬70 ٬69 ٬68 ٬56 ٬55
٬107 ٬105 ٬103 ٬102 ٬100 ٬98 ٬92 ٬89
٬185 ٬172 ٬152 ٬151 ٬130 ٬123 ٬122 ٬120
٬204 ٬201 ٬197 ٬195 ٬193 ٬192 ٬188 ٬187
٬242 ٬231 ٬219 ٬218 ٬217 ٬211 ٬208 ٬207
٬292 ٬288 ٬287 ٬286 ٬265 ٬257 ٬255 ٬253
٬399 ٬378 ٬361 ٬349 ٬332 ٬331 ٬313 ٬312
٬563 ٬557 ٬556 ٬547 ٬536 ٬513 ٬502 ٬497
٬630 ٬627 ٬626 ٬621 ٬615 ٬582 ٬577 ٬567
٬678 ٬667 ٬664 ٬663 ٬656 ٬654 ٬653 ٬638
٬703 ٬701 ٬697 ٬685 ٬682 ٬681 ٬680 ٬679
٬744 ٬742 ٬736 ٬735 ٬719 ٬708 ٬705 ٬704
752 ٬751 ٬747 ٬746 ٬745
اروپای شرقی ٬297 ٬273 ٬257 ٬248 ٬89 ٬23 /
٬695 ٬681 ٬678 ٬645 ٬540 ٬496 ٬472 ٬360
٬724 ٬723 ٬719 ٬707 ٬705 ٬701 ٬697 ٬696
736 ٬735 ٬727
اریتره 646 ٬613 ٬286 ٬272 ٬256 ٬255/ /

اریدیز  /سمیح160 ٬159 ٬158 ٬
ازبکستان 572 /
ازمیر 149 ٬134 /
اسالت )اردن( 307 /
اسپانیا ٬341 ٬273 ٬272 ٬260 ٬246 ٬208 /
570 ٬398 ٬342
اسپایرز 122 /
اسپایک ابز 362 /
اسپل نیکوف ٬ویکتور نیکالیویچ 511 /
اسپیرز ٬156 ٬153 ٬148 ٬146 ٬144 ٬142 /
160 ٬159 ٬158
استارک 452 /
استافور 760 /
استالین ٬آیوسف ٬568 ٬566 ٬559 ٬524 ٬508 /
628 ٬584 ٬581 ٬576 ٬569
استالینسک 745 /
استان بلوچستان )پاـکستان( 393 /
استانبول )استامبول( 108 ٬103٬98 ٬97 ٬95 /
160 ٬148 ٬139 ٬129 ٬128
استان حکاری 163 /
استراسبورگ 107 /
استرالیا 751 ٬742 ٬399 ٬380 ٬207 ٬178 /
استرلینکوف ٬بوریس 555 /
استکتوزاود 617 /
استکهلم 567 ٬556 ٬95 /
استمپل ٬جان دی٬542٬540٬539٬535٬533/ .
٬598٬597٬596٬595٬593٬592٬547٬544
733٬716٬642٬603٬602٬601٬600٬599
استنین ٬والدیمیر 572 /
استونسون )سناتور( 760 ٬759 /
استیک هاوس )رسـتوران( ٬537 ٬536 ٬535 /
547 ٬542 ٬540
اسچارانسکی 598 /
اسحاقخان 453 ٬372 /
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اس .دیا ٬حسن 650 /
اس .دی .ترمپ 347 /
اسرائیل ٬64 ٬55 ٬42 ٬39 ٬36 ٬35 ٬34 ٬33 ٬32 /
٬161 ٬151 ٬148 ٬147 ٬143 ٬142 ٬90 ٬65
٬177 ٬176 ٬174 ٬173 ٬171 ٬170 ٬169 ٬162
٬188 ٬187 ٬185 ٬184 ٬183 ٬182 ٬179 ٬178
٬196 ٬195 ٬194 ٬193 ٬192 ٬191 ٬190 ٬189
٬205 ٬204 ٬203 ٬201 ٬200 ٬199 ٬198 ٬197
٬216 ٬215 ٬213 ٬212 ٬211 ٬209 ٬207 ٬206
٬226 ٬225 ٬224 ٬223 ٬222 ٬221 ٬220 ٬219
٬238 ٬237 ٬236 ٬235 ٬234 ٬233 ٬232 ٬227
٬250 ٬249 ٬246 ٬244 ٬243 ٬241 ٬240 ٬239
٬263 ٬261 ٬260 ٬259 ٬258 ٬257 ٬252 ٬251
٬274 ٬271 ٬270 ٬268 ٬267 ٬266 ٬265 ٬264
٬284 ٬282 ٬281 ٬279 ٬278 ٬277 ٬276 ٬275
٬296 ٬295 ٬293 ٬292 ٬291 ٬290 ٬288 ٬287
٬308 ٬307 ٬306 ٬304 ٬303 ٬302 ٬301 ٬298
٬375 ٬345 ٬334 ٬330 ٬320 ٬314 ٬312 ٬311
٬643 ٬639 ٬638 ٬628 ٬615 ٬478 ٬475 ٬376
٬686 ٬650 ٬649 ٬648 ٬647 ٬646 ٬645 ٬644
691 ٬690 ٬689
اسقف کاپوچی 306 ٬275 ٬260 /
اسقف ماـکاریوس 147 /
اسکاف ٬ژوزف 200 /
اسکندرون 132 /
اسکندری ٬ایرج 725 /
اسکندریه 248 ٬32 /
اسکوتزکو 540 /
اسکودرو ٬اسـتانلی ٬523 ٬520 ٬518 ٬108 /
535 ٬530 ٬528 ٬525
اس .کوفی 758 /
اسکیوال ٬آنتونیو 432 ٬431 /
اسالمآباد ٬365 ٬364 ٬358 ٬316 ٬315 ٬92 /
٬381 ٬380 ٬379 ٬377 ٬374 ٬370 ٬368 ٬366

٬391 ٬389 ٬387 ٬386 ٬385 ٬384 ٬383 ٬382
٬403 ٬401 ٬400 ٬399 ٬397 ٬396 ٬393 ٬392
٬425 ٬424 ٬423 ٬417 ٬416 ٬410 ٬408 ٬404
٬433 ٬432 ٬431 ٬430 ٬429 ٬428 ٬427 ٬426
٬446 ٬445 ٬444 ٬442 ٬441 ٬440 ٬437 ٬436
٬461 ٬460 ٬455 ٬454 ٬453 ٬450 ٬449 ٬447
٬483 ٬481 ٬479 ٬473 ٬469 ٬467 ٬466 ٬464
718 ٬643 ٬488
اسالم شیخ 453 /
اسلو )پایتخت نروژ( 95 /
اسمولیناـکف 515 ٬514 /
اسمیت ٬جری 372 /
اسمیت ٬ژوارد .سی 477 /
اسمیرنف ٬نیکوالی ایوانویچ ٬587 ٬586 ٬554 /
588
اسنبل 122 ٬115 /
اسیراوغلو ٬وهاب 93 ٬92 ٬91 /
اشپیگل 137 /
اشتراوس 478 ٬190 ٬35 ٬32 /
اشراقی 340 ٬337 ٬336 /
اشماروک ٬ماری .ا649 / .
اشمیت 188 ٬187 /
اصغرخان 469 ٬464 ٬442 ٬394 ٬359 /
اصفهان ٬604 ٬539 ٬533 ٬532 ٬531 ٬527 /
٬722 ٬721 ٬717 ٬683 ٬663 ٬618 ٬607 ٬606
763 ٬734 ٬733 ٬730 ٬729 ٬728
اصالحیه سیمینگتون 476 ٬452 ٬451 /
اصالحیه گلن 379 ٬378 ٬369 ٬366 /
اطریش ٬586 ٬546 ٬290 ٬267 ٬224 ٬205 /
705
اعتزازالدین 383 /
اعتمادزاده )به آذین( ٬محمود 517 /
افاناسیف ٬ویکتور گـریگوریویچ ٬554 ٬553 /
555
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افغانستان ٬355 ٬354 ٬339 ٬337 ٬148 ٬141 /
٬391 ٬390 ٬382 ٬379 ٬373 ٬372 ٬366 ٬356
٬418 ٬409 ٬408 ٬401 ٬396 ٬395 ٬394 ٬393
٬462 ٬451 ٬450 ٬449 ٬447 ٬436 ٬435 ٬428
٬488 ٬486 ٬485 ٬484 ٬483 ٬475 ٬472 ٬471
٬599 ٬598 ٬597 ٬589 ٬530 ٬515 ٬510 ٬494
٬660 ٬658 ٬657 ٬656 ٬646 ٬644 ٬619 ٬616
٬676 ٬673 ٬670 ٬669 ٬665 ٬664 ٬663 ٬662
705 ٬695 ٬692 ٬691 ٬690 ٬689 ٬677
افندیوف ٬فیکرت اسفندیار اقلی 510 /
اقبال 443 /
اقبال )دکتر( 516 /
اقبال )سپهبد( 442 ٬416 /
اقبال ٬فیض 473 ٬463 ٬462 ٬461 /
اقبال ٬محمد )سپهبد( 442 /
اقــیانوس آرام ٬616 ٬611 ٬610 ٬587 ٬77 /
756 ٬755 ٬745 ٬744 ٬688 ٬687
اقیانوس اطلس 494 /
اقیانوس هند ٬375 ٬365 ٬356 ٬354 ٬89 ٬77 /
٬611 ٬610 ٬538 ٬521 ٬494 ٬483 ٬475 ٬454
720 ٬688 ٬687 ٬677 ٬676 ٬667 ٬619 ٬612
اـکرم ٬مسعود 435 /
اـکرم ٬منیر 376 /
اـکسکلوسیو )هفته نامه( 214 /
اـکسیدنتال 541 /
اـکونومیست )نشریه( 527 ٬521 /
اـکیباستوز 752 /
االهرام 650 ٬239 /
البداوی 279 /
البداویه 279 ٬270 /
البدری ٬حسن 650 /
البالدی 281 /
البناء 311 ٬310 ٬241 /
الپاسو 709 /

الجزایر ٬247 ٬241 ٬202 ٬181 ٬175 ٬162 ٬6 /
690 ٬658 ٬398 ٬310 ٬291 ٬273 ٬252
الجزیره ٬202 ٬201 ٬143 ٬82 ٬80 ٬79 ٬34 /
٬291 ٬290 ٬283 ٬279 ٬272 ٬266 ٬260 ٬257
718 ٬512 ٬312 ٬298
الحلوه 296 ٬281 /
الخال الصحیح الفتح )سازمان( 314 /
الخطیب 60 ٬59 /
الدامور )لبنان( 305 ٬247 /
الدستور )روزنامه اردنی( 209 /
الدورادوی 744 /
الراشد 64 ٬60 ٬24 /
السالت )اردن( 269 /
السیک 122 /
السیل اویمن 127 /
الشعیبه 77 /
الصاعقه 304 ٬302 ٬300 ٬295 ٬279 ٬263 /
الصباح 82 /
الصباح االحمد 27 /
الصبایی ٬یوسف 315 ٬314 /
الطلیعه 284 ٬19 ٬17 /
العاصفه )شاخه کماندویی فتح( 311 /
العال ناجی 209 /
العال )هواپیمایی اسرائیل ( ٬291 ٬280 ٬258 /
298 ٬292
الغانی )نخستوزیر یمن شمالی( 653 /
الف .پتروف 652 ٬620 /
الفتح 323 ٬261 ٬227 /
الفجر 209 /
الفرین 201 /
الکساندرف 556 ٬555 ٬553 /
المنصور )شمال بغداد( 281 /
المهری 62 ٬60 ٬59 ٬58 /
الن 538 /
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النهار 82 /
الوطن 19 ٬10 /
ال .و کارناـکف 675 /
الون 333 ٬330 /
الهانی 201 /
امارات متحده عربی ٬250 ٬146 ٬61 ٬54 ٬51 /
522 ٬386 ٬315 ٬313 ٬292 ٬272 ٬251
امام موسی صدر 348 /
امان ٬297 ٬289 ٬204 ٬203 ٬193 ٬192 ٬175 /
718 ٬475
امپریالیسم ٬280 ٬268 ٬255 ٬233 ٬224 ٬19 /
720 ٬666 ٬648 ٬493 ٬492 ٬460
ام .جی .ماریتر )اسم رمـز( ٬325 ٬322٬321 /
345 ٬343 ٬342 ٬340٬339 ٬338 ٬335 ٬334
ام .دی .زهدی 650 /
امقصر 611 /
امل 329 ٬328 /
امیدوف ٬ک .اس 758 /
امیرانتظام ٬عباس 686 ٬320 /
امیر خلیفه 196 ٬195 ٬193 /
امیر عثمان 428 ٬408 ٬366 /
امین 462 /
امینی ٬رضا 504 /
امینی ٬علی 602 ٬599 /
ام .یوکرانتسف )نام مستعار کاپیتسا( 571 /
ان.آی .کوزیرف 620 /
ان بی سی قاهره 200 /
انتبه 291 ٬285 /
انتشارات دانشجویان مسلمان پیرو خـط امـام /
169
انجامنا 718 /
انجمن اسالمی آلمان 285 /
انجمن ایران و آمریکا 537 /
انجمن تجارت و اقتصاد شوروی آمریکا 557 /

انجمن ترکیه و آمریکا 128 /
انجمن دانشجویان عرب 255/
انحالل مجلس ملی 24 /
اندرسون ٬سیدنی 16 ٬15 /
اندرویانگ 599 /
اندونزی 389 ٬291 /
انستیتو آمریکا ٬کانادا 760 /
انستیتو امور بینالمللی مسکو 596 /
انستیتو انرژی اتمی کورچاتف 580 /
انستیتو اورینتال )مؤسسه خاورشناسی( 618 /
انستیتو پداـگوژیکی )ـکیشینف( 585 ٬564 /
انستیتو پلیتکنیک اورال 583 /
انستیتو تحقیقی آـکادمیک اسرائیلی 644 /
انستیتو تعلیمی آموزشی اودسا 589 /
انستیتو راهآهن لنینگراد 590 /
انستیتو روابط بینالملل 572 /
انستیتو ریاضیات ایمنی استکلف 567 /
انستیتو زبانهای خاوری 572 /
انستیتو ماشینآالت مسکو 513 /
انستیتو مدیریت اقتصاد ملی 566 ٬565 /
انستیتو مطالعات استراتژیک االهرام 645 /
انستیتو مطالعات استراتژیک در تلآویو 649 /
انستیتو مطالعات شرق 503 /
انستیتو مهندسی حملونقل آب لنینگراد 576 /
انستیتو مهندسی مسکو 578 /
انستیتو مهندسین ساختمان صنعتی 567 /
انستیتو وزارت خارجه 594 /
انستیتو هوائی مسکو 580 /
انستیتوی زبانهای شرقی مسکو 571 /
انستیتوی مارکسیسم لنینیسم 564 /
انستیتوی مطالعات استراتژیک 644 /
انصاری ٬هوشنگ 120 /
انقالب اسالمی ٬321 ٬319 ٬169 ٬90 ٬42 ٬26 /
٬642 ٬495 ٬494 ٬493 ٬436 ٬435 ٬344 ٬322
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673 ٬672 ٬668 ٬663 ٬661 ٬656
انگـلستان ٬107 ٬82 ٬81 ٬78 ٬77 ٬61 ٬23 /
٬255 ٬249 ٬246 ٬241 ٬214 ٬195 ٬194 ٬190
٬310 ٬307 ٬288 ٬276 ٬275 ٬272 ٬268 ٬261
٬380 ٬361 ٬360 ٬358 ٬353 ٬335 ٬314 ٬312
٬523 ٬521 ٬482 ٬480 ٬457 ٬455 ٬443 ٬382
٬659 ٬658 ٬642 ٬602 ٬591 ٬578 ٬560 ٬557
756 ٬734 ٬708
انیان )سناتور( 137 /
اوبالست ٬584 ٬583 ٬582 ٬576 ٬564 ٬497 /
٬750 ٬749 ٬748 ٬746 ٬744 ٬702 ٬699 ٬589
755
اوپک ٬56 ٬54 ٬52 ٬51 ٬33 ٬32 ٬30 ٬29 ٬27 /
٬125 ٬124 ٬115 ٬113 ٬86 ٬82 ٬79 ٬70 ٬69
٬290 ٬285 ٬283 ٬212 ٬210 ٬145 ٬136 ٬135
٬695 ٬675 ٬602 ٬534 ٬521 ٬369 ٬360 ٬291
697 ٬696
اوتاوا 758 /
اوتمالی )موزامبیک مرکزی( 681 /
اوخوتسک 744 ٬702 /
اودسا 589 ٬499 /
اورال 745 ٬744 ٬703 ٬702 ٬701 ٬580 /
اورالز ولگا ٬703 ٬702 ٬699 ٬698 ٬697 ٬696 /
706 ٬704
اورانس 740 /
اورشلیم ٬197 ٬195 ٬191 ٬190 ٬188 ٬184 /
٬217 ٬212 ٬209 ٬207 ٬204 ٬200 ٬199 ٬198
٬275 ٬262 ٬261 ٬250 ٬233 ٬226 ٬222 ٬221
650 ٬308
اورفا )ترکیه( 163 /
اورلی 292 /
اورنبرگ 742 ٬741 ٬739 ٬736 ٬701 /
اورنگون 702 /
اوروگوئه 546 ٬513 /

اورون ٬کــنعان ٬188 ٬184 ٬156 ٬141 ٬86 /
477 ٬189
اوزال ٬تورگوت 158 ٬157 /
اوزیپف ٬ویکتوریاـکفلویچ ٬509 ٬508 ٬511 /
618 ٬512 ٬510
اوستروفنکو ٬وای618 / .
اوغلو ٬اسماعیل کافه سی 129 /
اوغلو ٬توپوز 131 ٬130 ٬126 /
اوغلو ٬سانلی توپوز 130 ٬126 /
اوغلو ٬عمر زیتین 146 ٬145 /
اوغلو ٬کوکور 136 ٬135 /
اوغلو ٬مؤذن 115 /
اوکراین ٬589 ٬578 ٬574 ٬571 ٬562 ٬546 /
677 ٬631
اوکراین غربی و جنوبی 631 /
اوکسوس 451 /
اوکندی )وزیر خارجه ایرلند( 208 ٬207 /
اوگادن 613 ٬611 /
اوگادوگو 718 /
اوگاندا ٬398 ٬342 ٬291 ٬256 ٬252 ٬248 /
654
اولزوسکی 724 /
اومسک 748 ٬746 /
اویتا 80 /
اهــواز ٬339 ٬334 ٬213 ٬207 ٬206 ٬180 /
730 ٬729 ٬721 ٬683 ٬606 ٬605
ایاالت بالتیک 633 /
ایالت بلوچستان پاـکستان 357 /
ایالت سند 392 /
ایالت یوزکات 159 ٬158 /
ایپراس 139 ٬138 /
ایتالیا ٬254 ٬246 ٬209 ٬134 ٬107 ٬97 ٬86 /
٬546 ٬377 ٬355 ٬314 ٬289 ٬272 ٬257 ٬255
751 ٬736 ٬705 ٬661 ٬584 ٬582 ٬581 ٬555
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ایران ٬28 ٬27 ٬26 ٬25 ٬14 ٬13 ٬11 ٬8 ٬6 ٬5 ٬3 /
٬74 ٬67 ٬64 ٬63 ٬60 ٬59 ٬58 ٬55 ٬51 ٬38 ٬37
٬109 ٬108 ٬93 ٬92 ٬91 ٬90 ٬89 ٬87 ٬79 ٬75
٬121 ٬120 ٬115 ٬114 ٬113 ٬112 ٬111 ٬110
٬136 ٬135 ٬134 ٬129 ٬127 ٬126 ٬125 ٬124
٬146 ٬145 ٬144 ٬142 ٬141 ٬140 ٬138 ٬137
٬155 ٬154 ٬153 ٬152 ٬151 ٬150 ٬148 ٬147
٬179 ٬173 ٬165 ٬164 ٬163 ٬162 ٬161 ٬160
٬209 ٬207 ٬206 ٬202 ٬201 ٬195 ٬181 ٬180
٬231 ٬228 ٬227 ٬217 ٬216 ٬215 ٬214 ٬213
٬326 ٬325 ٬322 ٬321 ٬319 ٬254 ٬253 ٬246
٬337 ٬336 ٬335 ٬334 ٬330 ٬329 ٬328 ٬327
٬345 ٬344 ٬343 ٬342 ٬341 ٬340 ٬339 ٬338
٬365 ٬362 ٬361 ٬355 ٬354 ٬348 ٬347 ٬346
٬386 ٬383 ٬382 ٬381 ٬371 ٬370 ٬369 ٬366
٬457 ٬455 ٬454 ٬436 ٬435 ٬418 ٬408 ٬394
٬487 ٬486 ٬483 ٬481 ٬478 ٬475 ٬462 ٬461
٬504 ٬503 ٬502 ٬495 ٬494 ٬493 ٬492 ٬488
٬513 ٬512 ٬511 ٬510 ٬509 ٬507 ٬506 ٬505
٬521 ٬520 ٬519 ٬518 ٬517 ٬516 ٬515 ٬514
٬529 ٬528 ٬527 ٬526 ٬525 ٬524 ٬523 ٬522
٬537 ٬536 ٬535 ٬534 ٬533 ٬532 ٬531 ٬530
٬589 ٬548 ٬546 ٬543 ٬541 ٬540 ٬539 ٬538
٬600 ٬599 ٬598 ٬597 ٬596 ٬595 ٬593 ٬592
٬609 ٬608 ٬607 ٬606 ٬605 ٬603 ٬602 ٬601
٬625 ٬622 ٬621 ٬620 ٬619 ٬618 ٬617 ٬610
٬652 ٬646 ٬645 ٬644 ٬643 ٬642 ٬641 ٬626
٬663 ٬662 ٬661 ٬660 ٬659 ٬656 ٬655 ٬654
٬674 ٬673 ٬672 ٬671 ٬670 ٬669 ٬668 ٬664
٬688 ٬687 ٬686 ٬684 ٬683 ٬677 ٬676 ٬675
٬716 ٬705 ٬697 ٬695 ٬692 ٬691 ٬690 ٬689
٬726 ٬725 ٬724 ٬723 ٬722 ٬721 ٬720 ٬719
734 ٬733 ٬730 ٬729 ٬727
ایرسات )شرکت سهامی ایران و روسیه( ٬604 /

729 ٬728
ایرفلوت ٬678 ٬604 ٬532 ٬531 ٬445 ٬71 /
728 ٬685
ایرکوتسک 755 ٬754 ٬746 /
ایرلند 286 ٬285 ٬254 ٬207 ٬182 ٬54 /
ایروان 560 /
ایزنبراون 445 /
ایشکف ٬الکساندر آـکیموویچ ٬569 ٬568 ٬553 /
570
ایفان ٬کامبن )سناتور( 137 /
ایفراین )ـکاخ کوهستانی شاه حسن( 202 /
ایگات 763 ٬742 ٬741 / 2
ایگور ٬الکساندرف 668 /
ایلیمسک ٬یوستی 754 /
ایلینیچنا ٬لیدیا 572 /
اینز )رئیس جمهوری پرتغال( 654 /
اینگستراخ )شرکت بـیمه حکـومت شـوروی( /
728 ٬604
اینونو ٬عصمت 106 ٬105 ٬104 ٬99 ٬86 /
ایوانف ٬وی .پی 581 /
ایوبخان 483 ٬480 /
ایهان ازتراـک 94 /
ب
بابالمندب 687 ٬644 /
باتو ٬اینال 144 ٬143 ٬142 /
بادرماینهوف )ـگـروهتروریستی ( ٬285 ٬284 /
314
بارایشاور 683 /
بارج ٬328 ٬327 ٬326 ٬325 ٬323 ٬322 ٬321 /
٬341 ٬340 ٬339 ٬338 ٬335 ٬334 ٬330 ٬329
347 ٬346 ٬345 ٬343 ٬342
بارک ٬آهارون 184 /
بارنتس 759 ٬758 ٬702 ٬499 /
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بازار سبزی فروشان پتاتیکوا )تلآویو( 275 /
بازرگان ٬مهدی ٬327 ٬326 ٬147 ٬81 ٬69 ٬62 /
٬435 ٬382 ٬381 ٬348 ٬342 ٬338 ٬337 ٬336
672 ٬671
باـکو 761 ٬760 ٬659 ٬524 ٬523 /
باـکولف 372 /
بالتیک 759 ٬758 ٬633 ٬587 ٬499 /
بالکان 153 /
باماـکو 718 /
باناسکو 347 ٬345 /
بانجول 718 /
بانک )آن یونیون( 576 /
بانک ایران و شوروی 728 ٬604 ٬531 /
بانک بازسازی و عمران بینالمللی 359 /
بانک توسعه و بازسازی بینالمللی 371 /
بانک صادرات و واردات 557 /
بانک عرب ترکیه 129 /
بانک عمران آسیایی 359 /
بانک فدرال آمریکا 122 /
بانک مرکزی اسرائیل 204 /
بانک مرکزی ایران 722 ٬721 /
بانک مرکزی ترکیه 129 ٬127 ٬125 ٬122 ٬98 /
بانک مرکزی کویت 74 ٬57 /
بانک ملی قطر 194 /
بانکوک 515 ٬259 /
بایار ٬جالل 86 /
بایباـکف 760 /
بایولکن ٬ملوک 94 /
بحرین ٬209 ٬61 ٬55 ٬54 ٬27 ٬19 ٬13 ٬7 /
692 ٬667 ٬389 ٬284
بختیار ٬شاهپور ٬348 ٬344 ٬341 ٬339 ٬326 /
677 ٬622 ٬620 ٬619 ٬381
براترسکی وی.ا618 / .
برانت ٬ویلی 208 ٬196 ٬188 ٬187 ٬186 /

براون 621 ٬123 /
براون ٬گوردون اس649 / .
برج البراجنه 342 ٬281 /
بردیجان 729 ٬606 /
برزیل 718 ٬374 ٬285 ٬98 /
برژنف ٬لئونید آی٬507 ٬497 ٬485 ٬235 ٬71 / .
٬556 ٬555 ٬553 ٬546 ٬535 ٬524 ٬523 ٬521
٬584 ٬582 ٬576 ٬565 ٬564 ٬563 ٬561 ٬557
٬609 ٬608 ٬607 ٬601 ٬590 ٬589 ٬588 ٬586
٬679 ٬678 ٬672 ٬661 ٬660 ٬658 ٬655 ٬621
755 ٬720 ٬681 ٬680
برژنیسکی 667 ٬621 /
برگستن 117 ٬116 ٬115 /
برلن غربی 285 ٬284 ٬255 /
برلین 597 ٬514 ٬95 /
برمه 563 ٬449 /
بروس فالتین 445 /
بروکسل 258 ٬208 ٬181 ٬128 ٬51 /
بریا ٬الورنتی 589 /
بریتانیا 521 ٬520 /
بریتیش پترولیوم ٬57 ٬53 ٬52٬36 ٬16 ٬15 ٬14/
82 ٬73 ٬72 ٬71
بریدی ٬هانا 334 /
بریگاد سرخ 314 /
بریمز ٬جان اس461٬ 445 / .
بساراب )مرز رومانی و شوروی( 562 /
بسفر 140 /
بشاره 193 ٬189 ٬187 ٬186 /
بشیر 466 /
بشیر جمیل 205 /
بعلبک 282 ٬281 /
بغداد ٬126 ٬71 ٬70 ٬35 ٬34 ٬33 ٬32 ٬13 /
٬218 ٬210 ٬205 ٬201 ٬189 ٬131 ٬130 ٬127
٬310 ٬305 ٬301 ٬291 ٬281 ٬242 ٬241 ٬219

فهرست اعالم  777

٬539 ٬503 ٬386 ٬342 ٬314 ٬313 ٬312 ٬311
690 ٬654 ٬653 ٬643
بگین ٬مناخیم ٬198 ٬188 ٬179 ٬178 ٬35 ٬33 /
689 ٬594 ٬227 ٬223 ٬222 ٬220 ٬200 ٬199
بــلژیک ٬586 ٬584 ٬272 ٬255 ٬181 ٬78 /
661 ٬655
بلغارستان ٬727 ٬723 ٬559 ٬278 ٬253 ٬120 /
732
بلگراد 312 /
بلنکو ٬ویکتور 545 ٬544 /
بلوچستان ٬396 ٬395 ٬394 ٬393 ٬358 ٬357 /
٬463 ٬462 ٬450 ٬424 ٬418 ٬416 ٬411 ٬401
٬482 ٬479 ٬475 ٬474 ٬473 ٬472 ٬471 ٬464
522 ٬520 ٬485
بلوچستان تایمز 461 /
بلوروسیان )بلوروسیه( 591 /
بلومنتال 124 ٬123 ٬122 ٬117 ٬116 ٬115 /
بلوین )سفیر فرانسه( 71 /
بلیس  /پی ام )خانم( 679 /
بلیک 122 /
بن ٬314 ٬312 ٬284 ٬262 ٬255 ٬188 ٬187 /
374
بنازیر 393 /
بنت جبیل 265 /
بندر احمدی )ـکویت ( 77 ٬6 ٬4 /
بندر اولگا 756 /
بندر پهلوی )انزلی( 728 ٬532 ٬531 /
بندر چیتاـگونگ 610 /
بندر سنگاپور 289 /
بندر لوئیس )موریتوس( 611 /
بندر مگادان 746 /
بندلن ٬دبلیو 78 /
بن غازی 291 /
بنگال 184 ٬173 /

بنگالدش ٬356 ٬353 ٬210 ٬143 ٬114 ٬92 /
612 ٬611 ٬610 ٬388 ٬381 ٬373 ٬372 ٬360
بنیاد راـکفلر 104 /
بنیصدر ٬ابوالحسن 686 /
بوئنوس آیرس 718 /
بوتفلیکا )وزیر امور خارجه الجزایر( 290 /
بوتو ٬بـیگم نـصرت ٬438 ٬437 ٬403 ٬392 /
469 ٬463 ٬461 ٬447 ٬444 ٬439
بوتو ٬بـینظیر ٬436 ٬426 ٬414 ٬404 ٬403 /
469 ٬444 ٬441 ٬440 ٬439 ٬438 ٬437
بـوتو ٬ذوالفـقارعلی ٬357 ٬355 ٬354 ٬353 /
٬385 ٬378 ٬376 ٬373 ٬370 ٬364 ٬362 ٬359
٬404 ٬403 ٬392 ٬391 ٬390 ٬389 ٬388 ٬386
٬418 ٬417 ٬416 ٬415 ٬414 ٬412 ٬411 ٬410
٬444 ٬443 ٬442 ٬439 ٬438 ٬437 ٬436 ٬426
٬474 ٬472 ٬470 ٬463 ٬450 ٬449 ٬448 ٬447
530 ٬529 ٬483 ٬477
بوتو ٬ز ٬.الف ) /خانم( 359 /
بوتو ٬مرتضی 444 ٬436 /
بوتو ٬ممتاز 390 /
بوجومبورا 718 /
بوچانان 692 ٬676 /
بوداپست 567 /
بودیول ٬ایوان ایوانویچ 563 ٬562 ٬561 ٬553 /
بورگ )دکتر( 478 /
بوستا 201 /
بوستون 568 /
بوشهریپور ٬بهرام 505 ٬504 /
بوعبید )نخستوزیر مراـکش( 202 ٬200 /
بوگتی ٬اـکبرخان 474 ٬463 ٬394 /
بوگوتا 718 /
بوگوچانی 754 /
بوگولیوبو ٬کالودی 564 /
بولیس ٬رالف 596 /
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بون 452 /
بووین ٬الکساندر 673 ٬672 ٬671 ٬670 /
بویناـکسک )داغستان آذربایجان شوروی( 669 /
بوینسآیرس 578 /
بهجت ابوغربیه 307 /
بهشتی ٬سید محمدحسین )دکـتر( ٬336 ٬161 /
686
بهیک هزار 110 ٬109 /
بیانیه ردفورت 486 /
بیباـکف 749 /
بی .بی .سی 740 ٬393 ٬392 ٬384 /
بیتالمقدس 349 ٬330 /
بیت یاهون 183 /
بیرشوا 275 /
بــیروت ٬185 ٬177 ٬176 ٬175 ٬173 ٬82 /
٬239 ٬216 ٬215 ٬214 ٬210 ٬205 ٬201 ٬192
٬283 ٬281 ٬269 ٬265 ٬254 ٬244 ٬243 ٬241
٬308 ٬305 ٬302 ٬301 ٬298 ٬296 ٬289 ٬285
٬328 ٬327 ٬326 ٬325 ٬324 ٬312 ٬310 ٬309
٬342 ٬341 ٬340 ٬338 ٬335 ٬334 ٬330 ٬329
349 ٬347 ٬346 ٬345 ٬343
بیزنجو ٬مـیرغوث بـوکس ٬442 ٬396 ٬395 /
473 ٬472 ٬469 ٬463 ٬462 ٬445
بیسائو 718 /
بیکال آمور 755 ٬745 ٬744/
بیکال ٬دنیز 133 ٬132 ٬130 ٬127 /
بیلتیس )ترکیه( 163 /
بیل کرین 495 /
بین یاهون 183 /
پ
پاتوشکف وی .بی618 / .
پادشاه کریست 285 /
پادگان جمشیدیه 382 /

پادگورنی ٬نیکوالی 621 ٬586 ٬561 ٬524 /
پاریس ٬292 ٬291 ٬290 ٬286 ٬285 ٬262 /
٬376 ٬373 ٬367 ٬366 ٬343 ٬342 ٬316 ٬312
٬574 ٬556 ٬514 ٬513 ٬467 ٬380 ٬379 ٬378
591
پاشایف ٬اللخشوکور )اهلل شکور( 659 /
پاـکستان ٬147 ٬143 ٬141 ٬114 ٬92 ٬91 ٬89 /
٬351 ٬328 ٬316 ٬313 ٬272 ٬257 ٬248 ٬241
٬362 ٬359 ٬358 ٬357 ٬356 ٬355 ٬354 ٬353
٬370 ٬369 ٬368 ٬367 ٬366 ٬365 ٬364 ٬363
٬378 ٬377 ٬376 ٬375 ٬374 ٬373 ٬372 ٬371
٬386 ٬385 ٬384 ٬383 ٬382 ٬381 ٬380 ٬379
٬394 ٬393 ٬392 ٬391 ٬390 ٬389 ٬388 ٬387
٬402 ٬401 ٬400 ٬399 ٬398 ٬397 ٬396 ٬395
٬410 ٬409 ٬408 ٬407 ٬406 ٬405 ٬404 ٬403
٬421 ٬419 ٬418 ٬417 ٬416 ٬413 ٬412 ٬411
٬430 ٬429 ٬428 ٬427 ٬426 ٬425 ٬424 ٬423
٬438 ٬437 ٬436 ٬435 ٬434 ٬433 ٬432 ٬431
٬446 ٬445 ٬444 ٬443 ٬442 ٬441 ٬440 ٬439
٬454 ٬453 ٬452 ٬451 ٬450 ٬449 ٬448 ٬447
٬462 ٬461 ٬460 ٬459 ٬458 ٬457 ٬456 ٬455
٬471 ٬470 ٬469 ٬467 ٬466 ٬465 ٬464 ٬463
٬481 ٬479 ٬477 ٬476 ٬475 ٬474 ٬473 ٬472
٬511 ٬488 ٬487 ٬486 ٬485 ٬484 ٬483 ٬482
٬616 ٬588 ٬571 ٬570 ٬530 ٬529 ٬526 ٬525
690 ٬658 ٬646 ٬644
پاـکستان تایمز 468 ٬453 ٬423 /
پاـکستان شرقی 353 /
پاـکستان غربی 353 /
پاـگارا ٬پیر 470 ٬469 ٬359 /
پان آمریکن 289 /
پاناما 224 ٬120 /
پایگاههای اتمی آمریکا در ایران 595 /
پتان 471 ٬462 ٬395 /
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پترفدوسیف 564 /
پترماشروف 591 /
پتروسکی ٬بوریس 726 /
پتروسیانتس ٬آندرونیک 579 /
پتروف )ژنرال( 652 ٬616 /
پتروگراد )لنینگراد( 590 /
پترونا ٬کالودیا 563 /
پراـکاش شاه 525 /
پرتغال 654 ٬361 ٬116 ٬107 ٬34 /
پرز ٬شیمون 188 ٬184 /
پرسی )سناتور( 486 /
پرشت ٬هنری 654 /
پرل هاربر687 /
پرو 285 /
پروژه بند ارس 515 /
پروژه خانههای پیش ساخته آریاشهر 730 /
پروژه ذوبآهن 44 /
پروژه ذوبآهن شوروی 721 /
پروژه سهجانبه یاـکوتیا 758 /
پروژه نورث استار 708 /
پروژههای ساختمان آریاشهر 532 /
پروژههای )فیل سفید( 44 /
پطر کبیر 518 /
پطروس غالی 211 /
پکن 616 ٬572 ٬530 ٬432 /
پالختی 598 /
پنتاـگون 667 ٬666 ٬467 /
پنجاب ٬403 ٬396 ٬394 ٬392 ٬390 ٬358 /
479 ٬463 ٬439 ٬424 ٬418
پنیتو 204 /
پوجا 724 /
پودلر 372 /
پورت لوئیس 718 /
پوزانف 484 /

پولیاـکوف ٬ویکتور نیکالیویچ 582 ٬581 ٬554 /
پولیساریو 690 ٬689 ٬686 ٬273 ٬204 /
پونسه ٬فرانسوا 196 /
پویا ٬مرتضی 445 ٬407 ٬406 ٬405 /
پهلوی ٬رضا 723 /
پی .ای .افورت 334 /
پیترمون 191 /
پیر جمیل 205 /
پیرزاده ٬حافظ 390 /
پیشاور 480 ٬461 ٬445 ٬436 ٬435 ٬397 /
پیکر ٬ساموئل اچ397 ٬396 / .
پیل ٬مایر 650 /
پیمان آتالنتیک شمالی ٬655 ٬107 ٬105 ٬102 /
681 ٬661 ٬659 ٬657
پیمان سنتو ٬364 ٬363 ٬116 ٬112 ٬109 ٬89 /
٬521 ٬512 ٬511 ٬451 ٬450 ٬412 ٬382 ٬381
615
پیمان سیتو 363 ٬89 /
پیمان مصر و اسرائیل 197 ٬196 ٬182 /
پیمان ورشو 681 ٬502 ٬498 ٬263 ٬232 /
پیونگ یانگ 248 /
تـث
تاتوان موس )ترکیه( 163 /
تاچر ٬مارگارت 19 /
تاچر ٬نیکوالس جی514 / .
تاراسف ٬الکساندر 581 /
تارپور هند 451 /
تار تار آلمت یوسک 748 /
تاس )امضاء( 643 /
تاـگور ٬رابیندرانات )شاعر هندی( 107 /
تالپور ٬میرعلیاحمد 441 ٬388 /
تالکوت سیلیه 478 /
تالو ٬نعیم 106 ٬99 ٬98 ٬97 ٬93 /
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تالینن 587 /
تامارا ایوانوا 514 /
تامست 381 /
تامسک )سیبری مرکزی( 581 /
تانزانیا 398 /
تایراتیروا 761 /
تایلند 449 ٬259 /
تایلور ٬کالید د120 / .
تایمز بلوچستان 473 /
تایمز پاـکستان ٬444 ٬440 ٬437 ٬436 ٬376 /
480 ٬479
تایمز مالی )نشریه( 521 /
تأسیسات گتی 7 /
تبت 723 /
تــبریز ٬717 ٬606 ٬532 ٬531 ٬516 ٬502 /
734 ٬733 ٬730 ٬728 ٬721
تبلیس 586 /
تپه جبل باسیل 183 /
تجریش 327 /
تراپزنیکوف ٬والدیمیر 560 /
ترانس  -آلپاین 258 /
ترانسیلوانیا 727 /
ترزی 200 ٬196 ٬186 ٬185 /
ترکمنستان 750 /
ترکیه ٬92 ٬91 ٬90 ٬89 ٬88 ٬87 ٬86 ٬85 ٬83 /
٬102 ٬101 ٬100 ٬99 ٬98 ٬97 ٬96 ٬95 ٬94 ٬93
٬111 ٬110 ٬109 ٬108 ٬107 ٬106 ٬105 ٬103
٬119 ٬118 ٬117 ٬116 ٬115 ٬114 ٬113 ٬112
٬127 ٬126 ٬125 ٬124 ٬123 ٬122 ٬121 ٬120
٬135 ٬134 ٬133 ٬132 ٬131 ٬130 ٬129 ٬128
٬143 ٬142 ٬141 ٬140 ٬139 ٬138 ٬137 ٬136
٬151 ٬150 ٬149 ٬148 ٬147 ٬146 ٬145 ٬144
٬159 ٬158 ٬157 ٬156 ٬155 ٬154 ٬153 ٬152
٬209 ٬196 ٬165 ٬164 ٬163 ٬162 ٬161 ٬160

٬366 ٬361 ٬331 ٬297 ٬292 ٬286 ٬273 ٬254
682 ٬654 ٬642 ٬536 ٬513 ٬512 ٬408
ترمسک 748 /
ترهان فیض ٬اوغلو 105 ٬104 ٬85 /
ترهـکی ٬نورمحمد ٬436 ٬409 ٬408 ٬395 ٬394 /
472 ٬471 ٬462 ٬461 ٬450
تـریپولی ٬276 ٬265 ٬246 ٬237 ٬233 ٬80 /
٬312 ٬311 ٬299 ٬296 ٬291 ٬290 ٬287 ٬282
718 ٬643 ٬349 ٬344 ٬342 ٬341 ٬314
تریست 258 /
تسویگون ٬سمن کوزمیچ 589 ٬588 ٬554 /
تسویگون ٬میخایلونا 590 ٬589 ٬588 ٬554 /
تلآویو ٬205 ٬199 ٬198 ٬193 ٬188 ٬184 /
٬258 ٬255 ٬250 ٬239 ٬237 ٬221 ٬215 ٬212
٬330 ٬298 ٬291 ٬290 ٬275 ٬262 ٬261 ٬260
649 ٬645 ٬643 ٬349 ٬346 ٬345
تل زعتر 339 /
تلو )خانم( 98 /
تنگه هرمز ٬204 ٬202 ٬195 ٬70 ٬69 ٬60 ٬28 /
668 ٬529 ٬210 ٬206
توبولسک 748 /
توپوز ٬علی 160 /
تورنتو 761 ٬758 /
تورنتون )نویسنده( 107 /
تورینوف 505 /
توزه )سکوتوره( 615 /
توساینت 520 /
توکیو 756 ٬546 ٬517 ٬288 ٬286 ٬51 ٬30 /
تولبرت )رئیس جمهور لیبریا( 196 /
تولکوام 263 /
تولومن ٬تورگوت 161 ٬128 ٬127 /
تون 762 ٬761 ٬743 ٬674 ٬669 ٬642 ٬373 /
تونس ٬315 ٬314 ٬291 ٬252 ٬82 ٬70 ٬34 /
718 ٬586 ٬398
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تویمان ٬747 ٬746 ٬744 ٬702 ٬699 ٬698 /
759 ٬758 ٬751 ٬750 ٬749 ٬748
تهران ٬64 ٬63 ٬61 ٬28 ٬27 ٬26 ٬25 ٬14 ٬13 /
٬113 ٬112 ٬111 ٬109 ٬108 ٬91 ٬82 ٬80
٬127 ٬126 ٬125 ٬124 ٬122 ٬121 ٬120 ٬115
٬140 ٬138 ٬136 ٬135 ٬133 ٬131 ٬129 ٬128
٬157 ٬154 ٬153 ٬150 ٬146 ٬145 ٬144 ٬143
٬191 ٬182 ٬180 ٬178 ٬163 ٬161 ٬160 ٬158
٬213 ٬207 ٬206 ٬203 ٬202 ٬201 ٬200 ٬193
٬325 ٬322 ٬321 ٬254 ٬218 ٬217 ٬216 ٬214
٬337 ٬336 ٬335 ٬334 ٬330 ٬329 ٬328 ٬326
٬346 ٬345 ٬343 ٬342 ٬341 ٬340 ٬339 ٬338
٬481 ٬461 ٬370 ٬369 ٬366 ٬362 ٬349 ٬347
٬512 ٬511 ٬510 ٬508 ٬507 ٬505 ٬503 ٬502
٬525 ٬524 ٬523 ٬519 ٬518 ٬516 ٬515 ٬514
٬536 ٬535 ٬532 ٬531 ٬530 ٬529 ٬528 ٬526
٬595 ٬593 ٬592 ٬547 ٬542 ٬540 ٬539 ٬537
٬605 ٬604 ٬602 ٬601 ٬600 ٬598 ٬597 ٬596
٬626 ٬625 ٬621 ٬618 ٬617 ٬610 ٬607 ٬606
٬665 ٬663 ٬661 ٬658 ٬654 ٬652 ٬643 ٬642
٬718 ٬686 ٬683 ٬673 ٬671 ٬670 ٬669 ٬668
٬727 ٬725 ٬724 ٬723 ٬722 ٬721 ٬720 ٬719
762 ٬761 ٬734 ٬733 ٬730 ٬729 ٬728
تی.اس.الیوت 107 /
تی .ان .دوپوی 649 ٬644 /
تیبت ٬ناسی 129 /
تیبستی 286 /
تیژنوارتفسک 748 /
تیسیکوپمان 565 /
تیفانی 535 /
تیکاخان 440 /
ثابت ٬عثمان 95 /
ثاقب 446 ٬429 ٬389 /

ج
جابراالحمد الصباح 81 ٬76 /
جاتویی ٬جی .ام479 / .
جاسم القیطانی 18 /
جاـکارتا 718 ٬80 /
جامعه اقتصادی اروپا ٬92 ٬79 ٬55 ٬54 ٬53 /
218 ٬217 ٬187 ٬103 ٬102
جامعه دانشجویان عرب )پروجیا 306 /
جامعه رفاه عربی اسالمی 285 /
جامعه فلوتینگ کریستانتموم )ژاپن( 256 /
جامعه وحدت فلسطین و سانتاما 286 /
جامو 358 /
جاناتا 425 /
جاویتس )سناتور( 14 /
جبهه آزادیبخش اریتره 286 ٬256 /
جبهه آزادیبخش تونس 254 /
جبهه آزادیبخش خلق فلسطین 264 ٬262 /
جبهه آزادیبخش خلق نهضت ناسیونالیستی عربی
278 /
جبهه آزادیبخش عرب 686 ٬218 /
جبهه آزادیبخش عربی ٬263 ٬241 ٬219 ٬218 /
306 ٬305 ٬304 ٬303 ٬296
جبهه آزادیبخش فـلسطین ٬270 ٬241 ٬180 /
٬302 ٬301 ٬300 ٬299 ٬296 ٬295 ٬293 ٬280
303
جبهه آزادیبخش کوبک 285 /
جبهه آزادیبخش ملی الجزایر 234 /
جبهه آزادیبخش ملی بحرین 284 /
جبهه آزادیبخش ملی چاد )فورلینات( 255 /
جبهه آزادیبخش ملی ساندینیست 274 /
جبهه ارتدادی ٬276 ٬275 ٬272 ٬241 ٬224 /
307 ٬295 ٬293 ٬283 ٬281 ٬279 ٬278
جبهه پولیساریو 273 /
جبهه خلق آزادیـبخش فـلسطین ٬177 ٬176 /
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٬280 ٬279 ٬278 ٬277 ٬276 ٬275 ٬269 ٬210
٬292 ٬287 ٬286 ٬285 ٬284 ٬283 ٬282 ٬281
٬301 ٬300 ٬299 ٬297 ٬296 ٬295 ٬294 ٬293
309 ٬304 ٬302
جبهه خلق آزادیبخش فلسطینی 284 /
جبهه خلقی آزادیبخش فـلسطین ٬276 ٬269 /
٬285 ٬284 ٬282 ٬281 ٬280 ٬279 ٬278 ٬277
297 ٬296 ٬295 ٬294 ٬293 ٬288 ٬287 ٬286
جبهه دموکراتیک آزادیـبخش فـلسطین ٬241 /
٬274 ٬273 ٬272 ٬271 ٬270 ٬269 ٬268 ٬267
298 ٬279 ٬275
جبهه دموکراتیک برای آزادی فـلسطین ٬228 /
264
جبهه مبارزات خلق 308 ٬307 /
جبهه ملی 622 ٬619 ٬594 ٬279 ٬246 ٬157 /
جبهه پایداری 324 /
جـده ٬349 ٬200 ٬192 ٬115 ٬82 ٬80 ٬54 /
643 ٬526 ٬389
جریکو 293 ٬262 /
جزایر تنب و ابوموسی 207 ٬206 ٬203 ٬202 /
جزایر کارائیب 682 /
جزایر کرامه 759 /
جزیره سوکوتورا 611 /
جزیره ضحلک 688 ٬614 ٬611 /
جزیره یمل 759 /
جزیره ساخالین 756 ٬702 /
جکسون ٬جسی 478 ٬212 ٬210 ٬209 /
جالل آباد 391 /
جلفا 730 ٬729 ٬728 ٬721 ٬605 ٬531 /
جلیله 184 /
جماعت اسالمی ٬436 ٬435 ٬417 ٬414 ٬389 /
480 ٬469 ٬465 ٬464 ٬442
جمالی ٬تاج محمد 473 /
جمعیت اسالمی 407 ٬359 /

جمعیت العلمای پاـکستان 407 ٬359 /
جمعیت خانتی مانسی اوکروگ ملی 748 /
جمعیت روزنامهنگاران آنکارا 108 /
جمعیت علمای اسالمی محافظهـکار 403 /
جمعیت هنری )هلیکون( 108 /
جمهوری خودمختار بوریات 755 /
جمهوری خودمختار تاتار 555 /
جمهوری دمکراتیک افغانستان 462 /
جمهوری دموکراتیک آلمان 723 ٬680 /
جمهوری دموکراتیک خلق یمن ٬70 ٬69 ٬19 /
٬279 ٬276 ٬275 ٬272 ٬271 ٬269 ٬255 ٬253
688 ٬687 ٬615 ٬314 ٬285 ٬284 ٬282 ٬281
جمهوری عربی یمن 688 ٬253 /
جناح ٬فاطمه 403 /
جناح ٬محمدعلی 353 /
جنبش ملی لبنان 278 ٬270 /
جنبش ناسیونالیست عربی 269 /
جنت زوار )غرب بغداد( 301 /
جنرال الکتریک 760 /
جنگ پارتیزانی در اوکراین و کتاب Taynyy Front
)جبهه مخفی( 589 /
جنگ جهانی دوم ٬153 ٬152 ٬109 ٬95 ٬94 /
٬675 ٬638 ٬587 ٬580 ٬578 ٬576 ٬557 ٬482
752 ٬746 ٬745 ٬744
جنگ هند و پاـکستان )610 ٬353 / (1350
جنوب لبـنان ٬201 ٬197 ٬192 ٬191 ٬172 /
٬237 ٬232 ٬222 ٬212 ٬211 ٬210 ٬206 ٬205
٬279 ٬270 ٬249 ٬245 ٬244 ٬241 ٬240 ٬239
689 ٬347 ٬334 ٬282 ٬281
جنوب یمن 611 /
جورج تاون 718 /
جورج حبش ٬227 ٬224 ٬214 ٬180 ٬177 /
٬282 ٬281 ٬280 ٬279 ٬278 ٬277 ٬269 ٬228
294 ٬292 ٬286 ٬285 ٬284 ٬283
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جو کالرک 212 /
جو لوندور 416 ٬411 /
جوناـگاد 358 /
جونتای )یونان( 159 /
جونز 760 /
جهاالوان 472 /
جی .آر .یو618 ٬532 / .
جیرس )جیریس( 175 /
جیالنی 467 ٬440 ٬417 ٬416 /
جیالنی  /غالم )سرلشگر( 483 /
جیالنی  /محمد )سپهبد( 466 /
چائوشسکو 724 ٬220 ٬199 ٬196 ٬189 /
چاتانوگا 596 ٬528 /
چاد 398 ٬397 ٬286 /
چاران سینگ 486 ٬450 ٬425 /
چ
چچن اینگوش 669 /
چرکین ٬آلبرت 585 /
چرننکو ٬الکساندرف کـنستانتین ٬556 ٬553 /
565 ٬564 ٬563
چکسلواـکـی ٬501 ٬361 ٬261 ٬250 ٬248 /
٬727 ٬724 ٬723 ٬642 ٬584 ٬559 ٬522 ٬519
735 ٬732 ٬731
چلیابینسک 742 /
چمران ٬مصطفی )دکتر( 348 ٬344 ٬213 ٬161 /
چوئنالی 572 /
چوفی 189 /
چونینگ ٬رابرت دبلیو )دریابد( 460 ٬454 /
چهـگوارای 463 ٬396 /
چیانک کای چک 516 /
چیتا )موسسه آموزش و پرورش کودکان( 555 /
چیشتی ٬ف .الف ٬440 ٬417 ٬416 ٬388 ٬387 /
470

چین ٬273 ٬257 ٬256 ٬250 ٬247 ٬237 ٬136 /
٬451 ٬449 ٬418 ٬361 ٬360 ٬354 ٬282 ٬276
٬512 ٬509 ٬506 ٬496 ٬485 ٬483 ٬480 ٬476
٬589 ٬572 ٬571 ٬570 ٬553 ٬530 ٬524 ٬523
٬659 ٬629 ٬626 ٬617 ٬616 ٬613 ٬601 ٬600
٬740 ٬731 ٬726 ٬723 ٬722 ٬720 ٬719 ٬688
757 ٬755 ٬744
چی .نربوری 758 /
ح
حافظ اسد ٬234 ٬215 ٬211 ٬198 ٬189 ٬33 /
592 ٬541 ٬333 ٬331 ٬306 ٬278 ٬264 ٬241
حبیباهلل 483 /
حبیب )سفیر( 215 ٬204/
حبیب ٬مالاله 206 /
حبیبی 277 /
حــداد ٬218 ٬215 ٬211 ٬197 ٬192 ٬183 /
٬287 ٬285 ٬284 ٬283 ٬281 ٬280 ٬279 ٬276
314 ٬292 ٬288
حداد ٬نعیم 218 /
حزب آزادیبخش فلسطین 252 /
حزب اتکاء جمهوری 94 ٬93 /
حزب اعتماد جمهوریخواه 85 /
حزب ایران نوین 531 /
حزب بعث سوریه 265 ٬264 ٬263 /
حزب بعث عراق ٬305 ٬304 ٬303 ٬263 ٬61 /
311 ٬310 ٬306
حزب توده ٬338 ٬337 ٬323 ٬273 ٬254 ٬228 /
٬530 ٬510 ٬509 ٬505 ٬502 ٬493 ٬340 ٬339
٬692 ٬691 ٬673 ٬668 ٬662 ٬619٬609 ٬602
725
حزب جمهوریت 163 ٬152 /
حزب جمهوری خلق مسلمان 344 /
حزب جمهوریخواه خلق ٬99 ٬98 ٬93 ٬88 ٬85 /
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٬151 ٬108 ٬106 ٬105 ٬104 ٬103 ٬102 ٬101
163 ٬159 ٬158 ٬157 ٬154 ٬152
حزب جمهوریخواه مترقی 157 /
حزب جمهوریخواه ملی 160 ٬149 /
حزب چپگرای جمهوریخواه خلق 158 /
حزب حاـکم جمهوریخواه خلقی 654 /
حزب حرکت ملی 86 /
حزب خلق پاـکستان ٬388 ٬376 ٬365 ٬359 /
٬415 ٬414 ٬404 ٬403 ٬394 ٬392 ٬390 ٬389
٬440 ٬439 ٬438 ٬437 ٬436 ٬426 ٬417 ٬416
٬465 ٬464 ٬463 ٬448 ٬447 ٬444 ٬442 ٬441
479 ٬474 ٬473 ٬472 ٬471 ٬469 ٬466
حزب خلق جمهوریخواه 137 ٬131 /
حزب دمکرات 85 /
حزب دموکرات )آذربایجان( 502 /
حزب دموکراتیک آزاد 188 ٬185 /
حزب دموکراتیک ملی 474 ٬466 ٬465 ٬464 /
حزب رستاخیز 544 /
حزب رسـتگاری مـلی ٬149 ٬101 ٬99 ٬85 /
163 ٬157 ٬152
حزب سوسیالیست ملی سوریه 205 /
حزب سوسیالیستی انقالبی سومالی 190 /
حزب طریق استقالل 442 ٬469 ٬394 /
حزب عدالت ٬137 ٬104 ٬99 ٬98 ٬94 ٬93 /
157 ٬152 ٬149
حزب فاالنژ لبنان 334 /
حزب کارگر اسپانیا 273 /
حزب کارگر اسرائیل 188 ٬184 /
حزب کارگران سوسیالیست 334 /
حزب کارگر ترکیه 105 ٬104 /
حزب کارگر سوئیس 273 /
حزب کمونیست آلمان 255 /
حزب کمونیست اطریش 586 /
حزب کمونیست افغانستان 691 /

حزب کمونیست ایتالیا 273 /
حزب کمونیست ترکیه 86 /
حزب کمونیست ژاپن 256 /
حزب کمونیست شـوروی ٬498 ٬280 ٬235 /
٬562 ٬561 ٬558 ٬557 ٬556 ٬555 ٬554 ٬553
٬582 ٬576 ٬575 ٬572 ٬568 ٬565 ٬564 ٬563
701 ٬591 ٬590 ٬589 ٬588 ٬587 ٬586 ٬584
حزب کمونیست عراق 189 /
حزب کمونیست قبرس 273 /
حزب کمونیست گرجستان 554 /
حزب کمونیست لبنان 273 ٬270 /
حزب کمونیست مولداویا 561 ٬553 /
حزب لیکود 212 ٬184 /
حزب مترقی خلق 465 /
حزب مردمگرای رستگاری ملی 99 /
حزب ملی پاـکستان ٬462 ٬442 ٬395 ٬394 /
474 ٬472 ٬469 ٬465 ٬464 ٬463
حزب ملی دموکراتیک )بلوچستان( 472 /
حزب ملی عوام 359 /
حزب ملی لبنان 205 /
حزب منحله دموکرات ایران 538 ٬502 /
حزب ناسیونال دموکرات 442 ٬441 ٬359 /
حزب ناسیونال دموکراتیک 448 /
حزب ناسیونالیست فعال )ترکیه( 152 /
حسام سرطاوی 175 /
حسن البکر 34 ٬33 /
حسن الحسینی 328 /
حکاری 163 /
حکمتیار ٬گلبدین 436 ٬435 /
حما 200 /
حوسان حسنی 650 /
حیات مهدی 466 /
حیدر عبدالشفیع )دکتر( 199 /
حیفا 274 ٬261 ٬250 ٬239 ٬237 ٬200 /

فهرست اعالم  785

خ
خاباروسک 746 ٬587 ٬499 /
خارساروف 524 /
خارطوم 718 ٬398 ٬290 ٬259 ٬235 ٬175 /
خاطرات نخستوزیر پیشین رابین )ـکتاب( 184 /
خالد الخلف التجلی 62 /
خالد الفهوم 205 /
خالد )خانواده( 253 /
خانتایکا 754 /
خان کالت 473 ٬472 /
خاور دور ٬572 ٬571 ٬570 ٬554 ٬499 ٬42 /
755 ٬746 ٬745 ٬744 ٬709 ٬701 ٬667 ٬616
خاورمیانه ٬43 ٬36 ٬35 ٬34 ٬32 ٬23 ٬10 ٬6 /
٬137 ٬136 ٬123 ٬109 ٬88 ٬69 ٬64 ٬55 ٬51
٬162 ٬161 ٬160 ٬150 ٬143 ٬142 ٬141 ٬140
٬189 ٬187 ٬185 ٬182 ٬181 ٬177 ٬174 ٬173
٬205 ٬204 ٬201 ٬197 ٬195 ٬194 ٬193 ٬190
٬235 ٬233 ٬231 ٬219 ٬212 ٬209 ٬208 ٬207
٬267 ٬265 ٬264 ٬257 ٬255 ٬252 ٬242 ٬238
٬396 ٬363 ٬336 ٬330 ٬309 ٬288 ٬278 ٬268
٬529 ٬513 ٬507 ٬505 ٬504 ٬503 ٬475 ٬454
٬615 ٬613 ٬610 ٬600 ٬594 ٬593 ٬592 ٬547
٬647 ٬646 ٬645 ٬644 ٬643 ٬641 ٬638 ٬616
٬675 ٬667 ٬666 ٬665 ٬663 ٬650 ٬649 ٬648
762 ٬720 ٬697 ٬692 ٬691 ٬690 ٬689 ٬683
خاور نزدیک ٬273 ٬255 ٬220 ٬214 ٬189 /
٬608 ٬572 ٬513 ٬507 ٬503 ٬475 ٬431 ٬330
667 ٬654 ٬625
خبرگزاری ایزوستیا 673 ٬668 ٬667 /
خبرگزاری تاس ٬618 ٬604 ٬595 ٬532 ٬531 /
728 ٬680 ٬672 ٬667 ٬621
خبرگزاری رویتر ٬198 ٬189 ٬186 ٬185 ٬181 /
492 ٬212 ٬211 ٬210 ٬205 ٬199
خبرگزاری فرانس پرس 202 /

خبرگزاری وفا 347 /
ختاـک 409 /
خرمشهر 641 ٬207 ٬206 /
خـروشچف ٬نـیکیتا ٬559 ٬556 ٬546 ٬524 /
581
خلخالی ٬صادق 341 ٬340 ٬337 ٬336 /
خلعتبری ٬عباسعلی 518 ٬365 ٬92 /
خلیج سفلی 61 /
خلیج عدن 687 ٬611 /
خلیج فارس ٬209 ٬195 ٬126 ٬89 ٬65 ٬28 /
٬519 ٬518 ٬494 ٬487 ٬284 ٬272 ٬254 ٬251
٬533 ٬529 ٬526 ٬524 ٬523 ٬522 ٬521 ٬520
٬677 ٬675 ٬674 ٬668 ٬667 ٬645 ٬610 ٬540
720 ٬687
خلیل ابراهـیم الوزیـر )ابـوجهاد( ٬237 ٬213 /
294 ٬256 ٬247 ٬240
خمینی٬احمد 337 ٬336 /
خمینی ٬روحاهلل )امام( ٬38 ٬27 ٬14 ٬13 ٬11 /
٬90 ٬75 ٬63 ٬61 ٬60 ٬56 ٬47 ٬46 ٬42 ٬41
٬191 ٬179 ٬169 ٬161 ٬155 ٬153 ٬147 ٬138
٬254 ٬253 ٬227 ٬215 ٬214 ٬213 ٬207 ٬206
٬334 ٬330 ٬329 ٬328 ٬327 ٬326 ٬325 ٬273
٬343 ٬342 ٬341 ٬340 ٬339 ٬338 ٬337 ٬336
٬486 ٬483 ٬462 ٬348 ٬347 ٬346 ٬345 ٬344
٬656 ٬655 ٬652 ٬642 ٬625 ٬622 ٬609 ٬602
٬670 ٬669 ٬668 ٬663 ٬662 ٬661 ٬660 ٬659
٬691 ٬686 ٬684 ٬677 ٬676 ٬674 ٬672 ٬671
692
خورشید احمد 435 ٬430 ٬429 ٬381 ٬380 /
خوزستان ٬214 ٬213 ٬207 ٬148 ٬11 ٬9 ٬8 /
735 ٬676 ٬330 ٬326 ٬323 ٬322 ٬228 ٬227
خیابان استالین 508 /
خیابان امیراتابک 595 /
خیابان پهلوی 598 ٬520 /
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خیابان جردن 327 /
خیابان خردمند 596 /
خیابان فردوسی 121 /
خیابان فرشته 327 /
خیابان کریمخان زند 533 /
خیبر 451 /
خیربکس مری 473 ٬462 ٬396 /
د
دادگاه انقالبی فتح 310 /
دادگاههای اسلیاریا )(Sliariaی اسالمی 358 /
داراب 729 ٬606 /
دارالسالم 718 ٬686 /
دارتی ٬ویلیام 161 /
داغستان 669 ٬660 /
داـکا 718 /
دالس 364 /
دانشجویان مسلمان پیرو خط امام ٬173 ٬169 /
496 ٬357 ٬324
دانشکده امور باختری )دانشگاه مسکو( 504 /
دانشکده جنگ 327 /
دانشکده مدیریت اقتصاد ملی 553 /
دانشگاه آمریکایی بیروت 194 /
دانشگاه استانبول 98 /
دانشگاه ایالتی مسکو 560 /
دانشگاه پیشاور 436 ٬435 /
دانشگاه تهران 726 /
دانشگاه حاجتتپه 98 /
دانشگاه دولتی لنینگراد 567 /
دانشگاه دولتی مسکو 590 /
دانشگاه عربی بیروت 277 /
دانشگاه فلتچر 408 /
دانشگاه فلوریدا 97 /
دانشگاه لنینگراد 567 ٬556 /

دانشگاه هاروارد 104 /
داودخان سرکزایی )خان کالت( 473 ٬472 /
داود فانوس 195 /
داوسیون 650 /
دایان ٬مـوشه ٬212 ٬209 ٬199 ٬188 ٬187 /
478
دجله 132 ٬131 /
دراپر 190 /
دره کولیما 745 /
دریابان جانجوآ 397 /
دریاچه بیکال 744 /
دریای اوخوتسک 756 ٬699 /
دریای ایونی )آسیای صغیر( 290 /
دریای بالتیک 499 /
دریای خـزر ٬702 ٬699 ٬568 ٬541 ٬499 /
759 ٬758 ٬733 ٬720
دریای سرخ 687 ٬666 ٬611 ٬35 /
دریای سفید 499 /
دریای سیاه ٬569 ٬568 ٬499 ٬146 ٬139 ٬85 /
759 ٬758 ٬699 ٬688 ٬587
دریای شمالی عرب 687 /
دریای کرادر 759 /
دریای التیف 744 /
دریای مدیترانه 611 ٬249 ٬89 /
دریای مرمره 95 /
دسـای ٬486 ٬485 ٬450 ٬427 ٬425 ٬356 /
659
دسای ٬موراجی 427 ٬425 ٬356 /
دستن ٬ژیسکار ٬374 ٬373 ٬368 ٬367 ٬54 /
658 ٬543 ٬378 ٬376
دفتر اطالعاتی پاـکستان 361 /
دکترین جانسون 89 /
دلتای علیا 398 /
دماغه کامراهن 454 /
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دمشق ٬192 ٬186 ٬178 ٬177 ٬82 ٬34 ٬33 /
٬247 ٬246 ٬245 ٬215 ٬208 ٬205 ٬200 ٬197
٬289 ٬281 ٬277 ٬274 ٬265 ٬264 ٬260 ٬250
٬345 ٬330 ٬315 ٬312 ٬308 ٬298 ٬296 ٬291
718 ٬643 ٬478 ٬349 ٬346
دمیرل ٬سلیمان ٬106 ٬99 ٬98 ٬94 ٬86 ٬85 /
157 ٬152 ٬149 ٬128
دوبلین 285 ٬182 ٬54 /
دوبی 314 ٬288 ٬251 /
دوپان 372 /
دوپری ٬لوئیس 445 /
دوحه 217 ٬204 ٬195 ٬194 ٬193 /
دورنان 452 /
دولت فدرال ترک قبرس 119 /
دولگیخ ٬والدیمیر 573 ٬572 /
دولود )نمایشنامه مرغزار سبز( 221 /
دونتس )سیبری( 752 /
دونکان 603 /
دهلینو ٬487 ٬485 ٬450 ٬425 ٬366 ٬365 /
718 ٬659 ٬529
دیاتلوف وی .آی 618 /
دیاربکر )ترکیه( 163 ٬154 /
دیریاسین 169 /
دیس پولیتیکا 153 /
دیکمن 74 ٬72 ٬71 /
دیلون 138 ٬135 ٬132 ٬131 ٬128 ٬127 /
دیویس ٬هنری آل504 / .
ر
رابوح 269 /
رابین 188 ٬184 /
رابینسون ٬جان 190 ٬175 /
رابین هود107 /
راجرز 175 /

رازوقی ٬طارق ٬35 ٬28 ٬27 ٬19 ٬14 ٬13 ٬9 ٬8 /
36
راسک 508 ٬504 /
راشد عبداهلل 51 /
راشینگ 183 /
راـکفلر 543 ٬542 ٬534 ٬104 /
راماهلل 209 /
رام ٬جاـگجیوان 425 /
رامکف ٬ا .م618 / .
رانگون 718 /
راولپندی 480 ٬479 ٬445 ٬432 ٬391 ٬390 /
راولینگ 679 /
رأس مارون 265 /
رباط ٬295 ٬269 ٬260 ٬236 ٬202 ٬200 ٬82 /
718 ٬408 ٬389
ربانی 436 ٬435 /
ر .بروین 717 /
رحیم 383 ٬382 ٬381 /
رحیمالدین خان 483 ٬482 ٬463 ٬417 ٬416 /
رستوران استیک هاوس 535 /
رستوران )باـکو( 760 /
رستوران بریج استریت 602 /
رستوران بریج هتل 601 /
رستوران پیتزاروما 533 /
رستوران تیفانی 535 /
رستوران چاتانوگا 596 ٬528 /
رستوران شبهای شیراز 539 /
رستوران کاروانسرا 593 /
رستوران کاروانسری سفارت آمریکا 593 /
رستوران مهاراجه 523 /
رشت 531 /
رضائیه 502 /
رم 315 ٬281 ٬271 /
رمزی ٬والتر جی508 / .
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رمضانی 677 /
روحانی ٬صادق 13 /
رود آنگارا وینیسی 754 ٬753 /
رود اردن 261 ٬258 /
رود اوب 748 /
رود چابزی 686 /
رودخانه لیطانی 305 ٬281 ٬239 ٬201 ٬192 /
رودخانه ینی سئی 754 /
رودزیا 686 ٬681 ٬614 ٬613 /
روز کارگر 198 ٬5 /
روزنامه اطالعات 517 /
روزنامه االنباء 55 ٬13 /
روزنامه االهرام 315 /
روزنامه الوطن 10 /
روزنامه اولوس 104 ٬103 /
روزنامه ایزوستیا 670 /
روزنامه پراودا ٬583 ٬555 ٬554 ٬553 ٬547 /
679 ٬673 ٬672 ٬667 ٬665 ٬652 ٬620 ٬609
روزنامه تایمز 64 /
روزنامه تایمز پاـکستان 388 ٬387 ٬384 /
روزنامه تهران جورنال 543 /
روزنامه رستاخیز 541 /
روزنامه ژورنال و سنتینل 103 /
روزنامه سپیدهدم 482 ٬481 /
روزنامه سوئدی )659 / (Dagens Nyheter
روزنامه گازت 132 /
روزنامه گازت 135 /
روزنامه لوفیگارو 373 /
روزنامه لوموند 373 /
روزنامه مسلمان 469 ٬423 ٬405 /
روزنامه معاریو 198 ٬184 /
روزنامه ملیت ٬141 ٬139٬138 ٬134 ٬126 /
142
روزنامه هاآرتز 213 ٬209 ٬188 /

روزنامه هرالدتریبیون 543 /
روزولت )رئیس جمهور( 760 /
روستای آـکتانیش 555 /
روستای کوهستانی آمیون )لبنان( 205 /
روستای مرزی کفر حمان 205 /
روستوف ٬یوجین 600 /
روسیه ٬266 ٬265 ٬165 ٬164 ٬148 ٬96 ٬89 /
٬524 ٬523 ٬519 ٬518 ٬515 ٬503 ٬372 ٬293
٬537 ٬536 ٬535 ٬534 ٬533 ٬532 ٬531 ٬527
٬577 ٬562 ٬557 ٬549 ٬547 ٬540 ٬539 ٬538
٬597 ٬596 ٬595 ٬594 ٬593 ٬592 ٬590 ٬584
٬611 ٬608 ٬606 ٬605 ٬604 ٬601 ٬600 ٬598
٬662 ٬661 ٬653 ٬642 ٬641 ٬629 ٬616 ٬613
733 ٬701 ٬687 ٬686 ٬685 ٬680 ٬663
روش 529 /
رومانی ٬266 ٬261 ٬248 ٬199 ٬196 ٬189 /
٬723 ٬643 ٬642 ٬589 ٬563 ٬562 ٬559 ٬274
732 ٬731 ٬727 ٬725 ٬724
روند صلح در اسکندریه 32 /
روهر گاز 742 /
روی ٬یاـکو 650 /
ریابوفالوف ٬دی .آی ٬584 ٬583 ٬582 ٬554 /
618
ریابوف ٬یاـکوف پترویچ 582 ٬554 /
ریاض 252 ٬241 ٬239 ٬215 ٬82 ٬71 /
ریشاف 183 /
ریفایی 174 /
ریمون ٬الیزور 650 /
ریودوژانیرو 98 /
زـژ
زاپو 681 /
زاسیموف 544 /
زامبیا 686 ٬681 ٬615 ٬614 /
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زانو 681 /
زاهدی ٬حسن 144 /
زایتسف ٬کالودیا ٬507 ٬506 ٬505 ٬504 ٬503 /
508
زایتسف ٬گریگوری تیتوویچ 505 ٬504 ٬503 /
زرگنده 600 ٬539 /
زکی مضبدی )دکتر( 201 /
زن آندروس )ـکتاب( 107 /
زندان سپهساالر 392 ٬390 /
زندان شیکاـگو 191 /
زنگولداـک 105 /
زوبکوف آی.ا617 ٬.
زوتف ٬پاول پترویچ 511 /
زوریخ 298 /
زونگولداـک 105 /
زهتابفرد ٬رحیم 517 /
زهری ٬بنیبوکس 473 /
زید 174 /
زید محمد احمد تریف 191 /
زیفتا )جنوب شرقی نبطیه( 265 /
زیمبابوه 658 ٬342 /
زیمیانین ٬میخائیل 554 /
زیمین ٬یوری 763 ٬762 /
زینانیه 676 ٬675 ٬674 /
زینوویف 762 /
زیوالون 330 ٬320 /
زیو شیف 650 /
ژاپـن ٬256 ٬224 ٬204 ٬195 ٬77 ٬69 ٬56 /
٬546 ٬480 ٬378 ٬360 ٬289 ٬288 ٬286 ٬282
٬709 ٬683 ٬617 ٬616 ٬572 ٬559 ٬557 ٬547
761 ٬757 ٬756 ٬751 ٬746 ٬744 ٬736
ژاـکومت 378 ٬368 ٬367 /
ژان فورلوت 399 ٬379 /
ژرمن 652 /

ژرمن گیویشیانی 560 /
ژنو ٬238 ٬212 ٬179 ٬178 ٬176 ٬97 ٬80 /
٬514 ٬498 ٬384 ٬312 ٬294 ٬268 ٬263 ٬260
683 ٬594 ٬574 ٬571
س
س.ا .پاشا 389 /
ساترلند ٬55٬53 ٬49٬37٬36٬28 ٬26٬25٬24 /
75 ٬69 ٬67 ٬65 ٬64 ٬61 ٬60 ٬57 ٬56
ساترنس .جی .اولیس 618 ٬617 /
ساحل غربی ونوار غزه ٬212 ٬203 ٬200 ٬178 /
299 ٬276 ٬246 ٬235 ٬218
ساخاروف ٬آندره 567 /
ساخالین ٬758 ٬756 ٬748 ٬746 ٬702 ٬699 /
759
ساردنی 267 /
ساری 729 ٬606 /
سازمان آزادیبخش فلسطین ٬180 ٬176 ٬175 /
٬309 ٬263 ٬232 ٬228 ٬224 ٬207 ٬194 ٬181
475 ٬340 ٬331 ٬323 ٬321
سازمان ارتش سوریه 263 /
سازمان امنیت منطقهای 521 /
سازمان بهداشت جهانی 498 ٬375 ٬359 /
سازمان بینالمللی کارگر 359 /
سازمان بینالمللی کار گروه تحقیق بینالملل سرب
و زینک 498 /
سازمان تحقیقات استاندارد بینالمللی 498 / ITG
سازمان تحقیق و ارزیابی تاریخی )643 / (HERO
سازمان تروریستی اسپانیایی مائوئیستی ـ جبهه
ضدفاشیستی و انقالب وطنی 255 /
سازمان جهانی هواشناسی 498 /
سازمان جی ٬آر ٬یو 618 /
سازمان ژوئن سـیاه ٬241 ٬240 ٬239 ٬235 /
314 ٬313 ٬312 ٬311 ٬310 ٬309 ٬246

اسناد النه جاسوسی آمریکا

 790

سازمان سپتامبر سیاه 232 /
سازمان سیا ٬470 ٬394 380 ٬373 ٬322 ٬320/
٬751 ٬750 ٬749 ٬741 ٬740 ٬721 ٬642 ٬546
753
سازمان عمران اقتصادی 381 /
سازمان فـتح ٬196 ٬192 ٬189 ٬176 ٬171 /
٬238 ٬237 ٬235 ٬234 ٬233 ٬232 ٬221 ٬210
٬246 ٬245 ٬244 ٬243 ٬242 ٬241 ٬240 ٬239
٬254 ٬253 ٬252 ٬251 ٬250 ٬249 ٬248 ٬247
٬270 ٬264 ٬261 ٬260 ٬258 ٬257 ٬256 ٬255
٬309 ٬304 ٬302 ٬300 ٬282 ٬279 ٬278 ٬272
346 ٬321 ٬310
سازمان ملل ٬176 ٬174 ٬173 ٬171 ٬170 ٬26 /
٬192 ٬191 ٬190 ٬189 ٬186 ٬185 ٬183 ٬182
٬236 ٬224 ٬223 ٬220 ٬215 ٬211 ٬210 ٬193
٬277 ٬276 ٬261 ٬260 ٬253 ٬245 ٬244 ٬240
٬332 ٬331 ٬330 ٬304 ٬302 ٬300 ٬296 ٬279
٬398 ٬389 ٬384 ٬376 ٬375 ٬364 ٬359 ٬333
٬558 ٬556 ٬546 ٬516 ٬514 ٬503 ٬498 ٬492
690 ٬689 ٬599
سازمان وحدت خلق آسیا و آفریقا 278 /
سازمان وحدت خلق آفریقا و آسیا 315 /
ساف ٬68 ٬43 ٬36 ٬35 ٬34 ٬33 ٬32 ٬23 ٬7 /
٬175 ٬172 ٬171 ٬170 ٬162 ٬161 ٬144 ٬143
٬185 ٬184 ٬183 ٬180 ٬179 ٬178 ٬177 ٬176
٬196 ٬194 ٬192 ٬191 ٬189 ٬188 ٬187 ٬186
٬205 ٬204 ٬203 ٬202 ٬201 ٬200 ٬199 ٬197
٬213 ٬212 ٬211 ٬210 ٬209 ٬208 ٬207 ٬206
٬221 ٬220 ٬219 ٬218 ٬217 ٬216 ٬215 ٬214
٬236 ٬235 ٬234 ٬233 ٬232 ٬224 ٬223 ٬222
٬248 ٬246 ٬243 ٬242 ٬241 ٬240 ٬238 ٬237
٬256 ٬255 ٬254 ٬253 ٬252 ٬251 ٬250 ٬249
٬269 ٬268 ٬267 ٬264 ٬263 ٬262 ٬261 ٬257
٬280 ٬279 ٬278 ٬277 ٬276 ٬273 ٬272 ٬270

٬304 ٬300 ٬299 ٬298 ٬296 ٬295 ٬294 ٬293
٬316 ٬315 ٬313 ٬312 ٬311 ٬310 ٬309 ٬307
٬346 ٬341 ٬340 ٬334 ٬330 ٬327 ٬326 ٬323
689 ٬644 ٬615 ٬534 ٬478
ساـکرامنتوی کالیفرنیا 443 /
سالت 631 ٬629 ٬616 ٬574 ٬573 ٬307 /
سالچنکف 512 ٬511 /
سالم الصباح 82 /
سالیسبوری 681 ٬658 /
ساموتلور 755 ٬750 ٬72 ٬749 ٬748 ٬698 /
سانتیاـگو 718 /
سانچز ٬ایلیچ رامیرز )ـکارلوس مـاتینز( ٬280 /
534 ٬314 ٬287 ٬286
سان خوزه 718 /
ساندرز 372 ٬216 ٬215 ٬214 ٬201 /
سانسکریت 103 /
سانوفز 451 /
سـاواـک ٬494 ٬462 ٬338 ٬326 ٬148 ٬14 /
691 ٬617 ٬609 ٬597 ٬531 ٬511 ٬510
ساهنیکایا )ژنرال( 137 /
سایانسک 754 /
سایانوگورسک 754 /
سایزر ٬هنری اس219 ٬181 / .
سپاه پاسداران 322 ٬213 /
سپتامبر سیاه ٬236 ٬235 ٬233 ٬232 ٬177 /
٬252 ٬250 ٬246 ٬244 ٬243 ٬242 ٬238 ٬237
315 ٬310 ٬260 ٬259 ٬258 ٬257 ٬253
س .تیلور 717 /
ستین ٬حکمت 132 ٬124 /
سراوان 472 /
سرطاوی 175 /
سرکیس 215 ٬211 ٬206 ٬205 ٬201 /
سرگئی اسمولیناـکف 514 /
سرگئی گورشکف 587 /
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سرویس خبری آنکا 139 /
سریالنکا 588 ٬373 ٬372 ٬356 ٬256 /
سعدالعبداهلل 23 /
سعد حداد 334 /
سعد سایل )سرتیپ ابوولید( 342 /
سعد عبداهلل الصباح58 ٬17 ٬
سعدون حمادی )وزیر خارجه عراق( 210 /
سعدی ٬کورو 97 /
سعودی ٬54 ٬46 ٬41 ٬35 ٬30 ٬27 ٬19 ٬7 ٬4 ٬3 /
٬141 ٬124 ٬115 ٬109 ٬90 ٬71 ٬70 ٬69 ٬68
٬208 ٬202 ٬200 ٬191 ٬185 ٬146 ٬143 ٬142
٬281 ٬268 ٬259 ٬251 ٬250 ٬216 ٬215 ٬210
٬442 ٬435 ٬406 ٬389 ٬386 ٬369 ٬356 ٬309
٬527 ٬526 ٬519 ٬480 ٬457 ٬455 ٬453 ٬443
٬654 ٬653 ٬648 ٬621 ٬620 ٬616 ٬615 ٬533
697 ٬692 ٬690 ٬689 ٬675 ٬674 ٬667
سعید حمامی 315 ٬241 /
سلمه )سالمه( 177 /
سلیمان )رئیس جمهور غنا( 679 /
سلیم )سرهنگ( 153 /
سلیوانف ٬وای .تی 618 /
سمنان 729 ٬606 /
سمیر قوشاه )قوش( 307 /
سمیع صادق 650 /
سن پترزبورگ 576 ٬567 /
سنگ آهن آلدان 756 ٬744 /
سنگ آهن اورال 745 /
سنگاپور 718 ٬289 ٬78 /
سوئد ٬591 ٬361 ٬293 ٬255 ٬254 ٬185 ٬95 /
735 ٬660
سوئیس ٬291 ٬288 ٬273 ٬255 ٬98 ٬86 ٬33 /
743 ٬742 ٬314
سواستپول 587 /
سودان ٬658 ٬398 ٬315 ٬252 ٬175 ٬114 /

690 ٬689
سورگت 748 /
سوریه ٬185 ٬184 ٬141 ٬130 ٬34 ٬33 ٬32 /
٬204 ٬201 ٬200 ٬199 ٬198 ٬197 ٬194 ٬189
٬236 ٬234 ٬218 ٬215 ٬214 ٬209 ٬206 ٬205
٬256 ٬252 ٬249 ٬246 ٬245 ٬244 ٬241 ٬239
٬271 ٬270 ٬268 ٬266 ٬265 ٬264 ٬263 ٬257
٬293 ٬291 ٬285 ٬284 ٬283 ٬279 ٬278 ٬277
٬302 ٬300 ٬299 ٬298 ٬297 ٬296 ٬295 ٬294
٬315 ٬314 ٬312 ٬311 ٬309 ٬307 ٬306 ٬304
٬503 ٬478 ٬345 ٬334 ٬333 ٬332 ٬331 ٬329
690 ٬646 ٬615 ٬592 ٬541 ٬505
سوسلو ٬میخائیل 584 /
سوکوترادو 454 /
سولومون 124 ٬123 ٬122 /
سولیوان ٬ویلیام اچ٬601 ٬383 ٬369 ٬363 / .
735 ٬618
سـومالی ٬272 ٬256 ٬252 ٬191 ٬190 ٬69 /
٬613 ٬611 ٬593 ٬538 ٬316 ٬292 ٬291 ٬282
688 ٬687 ٬646 ٬614
سومر بانک 98 /
سونای ٬جودت 98 ٬96 /
سویوگاز اـکسپورت 742 /
سی ان ٬راسیاس 513 /
سـیبری٬580 ٬573 ٬567 ٬558 ٬556 ٬495 ٬
٬702 ٬701 ٬700 ٬699 ٬698 ٬697 ٬695 ٬581
٬745 ٬744 ٬743 ٬740 ٬736 ٬708 ٬707 ٬703
٬753 ٬752 ٬751 ٬750 ٬749 ٬748 ٬747 ٬746
760 ٬759 ٬758 ٬757 ٬756 ٬755 ٬754
سیتی بانک 370 ٬366 ٬127 /
سید یاسین 650 /
سیرت )ترکیه( 163 /
سیر ویژکین 517 /
سیسکو 529 /
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سیسیل 267 /
سیمونف ٬کیریل استپانویچ ٬591 ٬590 ٬554 /
592
سیمون ٬ویلیام 577 ٬557 /
سیمینوف ٬والدیمیر 573 /
سینا 209 ٬182 ٬162 /
سیناوسکی 513 /
سیندرمان 724 /
ش
شاچکف 664 /
شاخ آفریقا 595 ٬593 ٬549 ٬547 ٬109 /
شــاخف )رئـیس سـازمان کـمکهای اقـتصادی
شوروی( 642 ٬641 /
شارجه 292 /
شاشین ٬و.د 698 /
شامیر شلومو 650 /
شامیر ٬موشه 212 /
شانگهای 361 /
شاه )پهلوی ٬محمدرضا( ٬121 ٬114 ٬113 ٬24 /
٬336 ٬329 ٬228 ٬216 ٬151 ٬142 ٬138 ٬137
٬383 ٬381 ٬368 ٬366 ٬365 ٬363 ٬362 ٬343
٬511 ٬510 ٬507 ٬504 ٬494 ٬492 ٬491 ٬486
٬530 ٬529 ٬527 ٬526 ٬523 ٬521 ٬520 ٬519
٬596 ٬548 ٬540 ٬539 ٬536 ٬534 ٬533 ٬531
٬610 ٬609 ٬608 ٬607 ٬603 ٬602 ٬601 ٬599
٬670 ٬666 ٬662 ٬652 ٬622 ٬621 ٬620 ٬619
725 ٬724 ٬691
شاه حسن 690 ٬204 ٬202 ٬201 ٬200 ٬199 /
شاه خالد 210 /
شاهزاده رشید 454 /
شاهـگارد 729 /
شاهگرد 606 /
شاه محمددوست )سفر دوست( 408 /

شاهی 487 ٬484 ٬454 ٬452 ٬451 /
شبه جزیره کوالویک 573 /
شبه جزیره عربی 736 ٬667 ٬249 ٬214 ٬209 /
شبه جزیره مانگیشالـک )آسیای مرکزی( ٬702 /
703
شپیلف 505 ٬503 /
شتیال 281 ٬169 /
شراوف )ژنرال( 463 ٬473 /
شرکت 380 / S.E.E.E
شرکت آمین اویل 7 /
شرکت اـکسیدنتال پترولیوم 709 /
شرکت اـگزامین اویل 31 /
شرکت ایده میتسوی ژاپن 74 /
شرکت بازاریابی نفتی پرگای لیبی 138 /
شرکت براون اندروتس 761 /
شرکت بکتل 709 /
شرکت حملونقل ایران و شوروی 531 /
شرکت سهامی ایران و روسیه 605 ٬604 /
شرکت موبیل 139 /
شرکت نفت ترکیه 138 ٬130 ٬129 /
شرکت نفت چینی تایوان 74 /
شرکت نفت شل ٬72 ٬57 ٬52 ٬36 ٬16 ٬15 ٬14 /
687 ٬289 ٬73
شرکت نفت عربی 73 ٬67 ٬66 ٬7 /
شرکت نفت کویت ٬36 ٬16 ٬15 ٬14 ٬7 ٬6 ٬5 ٬4 /
82 ٬81 ٬72 ٬71 ٬66
شرکت نفت گلف ٬71 ٬57 ٬53٬52 ٬36 ٬16 ٬15 /
756 ٬72
شرکت نفت ملی ایران 516 /
شرکت نفت وفرا 31 /
شرکت نورث استار و یاـکوتسک 707 /
شرکتهای تناـکو تگزاس 708 /
شرمن 481 ٬397 /
شـریعتمداری ٬341 ٬339 ٬338 ٬337 ٬147 /
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348 ٬344
شکلفورد ٬پیام 678 /
شلپین ٬الکساندر 586 /
شلنبگر ٬جک 717 /
شمال شرقی لبنان 213 /
شمال لبنان 205 /
شمسآبادی )آیتاهلل( 539 /
شمس اردکانی ٬علی )دکتر( 13 /
شمعون ٬کامیل 205 /
شمیران 327 /
شوا 5 ٬4 /
شواردنادزه ٬ادوارد آمـورسیویچ ٬584 ٬554 /
586 ٬585
شورای اقتصاد ملی مسکو )سونارخوز( 581 /
شورای امنیت ٬179 ٬176 ٬174 ٬173 ٬170 /
503 ٬333 ٬220 ٬191 ٬190 ٬189 ٬186 ٬185
شورای انـقالب ٬330 ٬328 ٬310 ٬244 ٬13/
338 ٬337 ٬336 ٬335
شورای بینالمللی اـکتشاف دریایی 498 /
شورای غله بینالملل 498 ٬359 /
شورای ملی فلسطین ٬264 ٬242 ٬205 ٬185 /
٬301 ٬300 ٬294 ٬279 ٬277 ٬276 ٬270 ٬268
311 ٬310 ٬304 ٬303
شوروی ٬89 ٬78 ٬71 ٬70 ٬69 ٬35 ٬34 ٬5 ٬4 /
٬129 ٬126 ٬125 ٬111 ٬110 ٬109 ٬96 ٬95
٬151 ٬148 ٬147 ٬146 ٬138 ٬137 ٬135 ٬134
٬247 ٬235 ٬228 ٬196 ٬162 ٬160 ٬159 ٬152
٬267 ٬266 ٬265 ٬263 ٬257 ٬254 ٬249 ٬248
٬332 ٬305 ٬295 ٬286 ٬278 ٬272 ٬271 ٬269
٬372 ٬361 ٬360 ٬357 ٬356 ٬355 ٬354 ٬337
٬396 ٬394 ٬391 ٬390 ٬384 ٬383 ٬382 ٬373
٬454 ٬452 ٬451 ٬447 ٬418 ٬412 ٬409 ٬397
٬486 ٬485 ٬484 ٬480 ٬475 ٬472 ٬471 ٬462
٬496 ٬495 ٬494 ٬493 ٬492 ٬491 ٬489 ٬488

٬504 ٬503 ٬502 ٬501 ٬500 ٬499 ٬498 ٬497
٬512 ٬511 ٬510 ٬509 ٬508 ٬507 ٬506 ٬505
٬520 ٬519 ٬518 ٬517 ٬516 ٬515 ٬514 ٬513
٬528 ٬527 ٬526 ٬525 ٬524 ٬523 ٬522 ٬521
٬538 ٬537 ٬535 ٬533 ٬532 ٬531 ٬530 ٬529
٬547 ٬546 ٬544 ٬543 ٬542 ٬541 ٬540 ٬539
٬558 ٬557 ٬556 ٬555 ٬554 ٬553 ٬551 ٬549
٬566 ٬565 ٬564 ٬563 ٬562 ٬561 ٬560 ٬559
٬574 ٬573 ٬572 ٬571 ٬570 ٬569 ٬568 ٬567
٬582 ٬581 ٬580 ٬579 ٬578 ٬577 ٬576 ٬575
٬591 ٬590 ٬589 ٬588 ٬587 ٬586 ٬585 ٬584
٬600 ٬599 ٬598 ٬597 ٬596 ٬595 ٬594 ٬593
٬608 ٬607 ٬606 ٬605 ٬604 ٬603 ٬602 ٬601
٬616 ٬615 ٬614 ٬613 ٬612 ٬611 ٬610 ٬609
٬625 ٬623 ٬622 ٬621 ٬620 ٬619 ٬618 ٬617
٬633 ٬632 ٬631 ٬630 ٬629 ٬628 ٬627 ٬626
٬641 ٬640 ٬639 ٬638 ٬637 ٬636 ٬635 ٬634
٬652 ٬648 ٬647 ٬646 ٬645 ٬644 ٬643 ٬642
٬660 ٬659 ٬658 ٬657 ٬656 ٬655 ٬654 ٬653
٬668 ٬667 ٬666 ٬665 ٬664 ٬663 ٬662 ٬661
٬676 ٬675 ٬674 ٬673 ٬672 ٬671 ٬670 ٬669
٬684 ٬683 ٬682 ٬681 ٬680 ٬679 ٬678 ٬677
691 ٬690 ٬689 ٬688 ٬687 ٬686 ٬685
شویخ 77 /
شویندرون 687 /
شهستان پهلوی 121 /
شـهنواز ٬اس٬454 ٬446 ٬428 ٬408 ٬376 / .
486 ٬485 ٬484 ٬483 ٬467 ٬466
شیخ احمد 217 ٬33 /
شیخ جابر 82 ٬52 /
شیخ زائد )بن سلطان آل نهیان( 522 /
شیخ سالم الصباح 60 /
شیخ سعدالعبداهلل الصباح 24 ٬23 ٬17 /
شیخ صباح االحمد 71 ٬70 ٬69 ٬34 ٬33 ٬26 ٬8 /
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شیخ علی خلیفه الصباح ٬30 ٬29 ٬27 ٬15 ٬14 /
٬68 ٬67 ٬57 ٬56 ٬55 ٬54 ٬53 ٬52 ٬51 ٬44 ٬37
189 ٬82 ٬81 ٬80 ٬78 ٬74 ٬72 ٬69
شیخ عمر 473 /
شیخ مبارک جابر االحمد 51 ٬26 /
شیخ ناصر 46 /
شیخ نواف االحمد 58 /
شیخ یمانی 189 /
شیرمحمد ٬احمد 190 /
شیلی 591 ٬570 ٬563 ٬285 ٬100 ٬88 /
صـض
صاعقه ٬266 ٬265 ٬264 ٬263 ٬239 ٬214 /
347 ٬332 ٬279 ٬270
صباح 71 ٬46 ٬43 ٬39 ٬38 ٬34 ٬33
صباح االحمد 70 ٬69 ٬34 ٬33 ٬28 ٬26 ٬13 ٬8 /
صبرا 169 /
صبری الیاس گیراس 175 /
صبری جیریس 175 /
صحرای سینا 477 ٬260 ٬212 ٬198 ٬182 /
صدام حسین ٬218 ٬184 ٬169 ٬70 ٬35 ٬34 /
348 ٬340 ٬333 ٬219
صدای فلسطین 218 ٬204 /
صالح خلف ٬240 ٬238 ٬237 ٬236 ٬235 ٬62 /
315 ٬249
صلح مصر و اسرائیل ٬638 ٬314 ٬274 ٬242 ٬9 /
643
صندوق بینالمللی پول ٬118 ٬115 ٬109 ٬98 /
٬359 ٬151 ٬149 ٬136 ٬135 ٬127 ٬124 ٬123
460 ٬457 ٬456 ٬455 ٬371
صنعا 718 ٬653 /
صوفیا 586 /
صیدا 297 ٬270 /
ضحار ابونظار 347 /

ضیاءالحق ٬محمد )ژنـرال( ٬355 ٬354 ٬353 /
٬369 ٬367 ٬366 ٬365 ٬359 ٬358 ٬357 ٬356
٬385 ٬380 ٬378 ٬377 ٬376 ٬375 ٬374 ٬373
٬396 ٬395 ٬393 ٬392 ٬390 ٬388 ٬387 ٬386
٬407 ٬406 ٬405 ٬404 ٬401 ٬400 ٬398 ٬397
٬416 ٬415 ٬414 ٬413 ٬412 ٬411 ٬410 ٬408
٬429 ٬428 ٬427 ٬426 ٬425 ٬419 ٬418 ٬417
٬444 ٬443 ٬442 ٬441 ٬440 ٬434 ٬433 ٬432
٬462 ٬461 ٬460 ٬454 ٬449 ٬448 ٬447 ٬446
٬470 ٬469 ٬468 ٬467 ٬466 ٬465 ٬464 ٬463
٬482 ٬481 ٬480 ٬479 ٬475 ٬474 ٬473 ٬471
486 ٬483
طـظ
طائف 218 ٬217 ٬71 ٬70 ٬68 /
طالقانی ٬محمود ٬345 ٬344 ٬341 ٬340 ٬337 /
686 ٬684 ٬674
طاهبوب ٬فؤاد 650 /
طایر ٬300 ٬296 ٬282 ٬265 ٬215 ٬211 ٬205 /
302
طباطبایی ٬صادق 343 ٬214 ٬161 /
طرح کلمبو 359 /
طرح یاـکوتسک 709 /
طفیل محمد 435 ٬359 /
طلعت توفیق 301 ٬299 /
طوسی ٬محمدعلی 726 /
طوفانیان ٬حسن 654 /
طوفانیان ٬هادی 654 /
طه المقدوب 650/
ظفار 725 ٬644 ٬533 ٬526 /
ظفر جمال بلوچ 435 /
ظهیرمحسن 264 ٬263 /
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ع
عادل یوسری 650 /
عامر .ب خاماش 650 /
عباسی 417 /
عبدالحلیم خدام 315 /
عبدالرئوف خان )سرهنگ( 472 /
عبدالرحیم احمد )ابواسماعیل( 303 /
عبدالرحیم عمر 218 /
عبدالرزاق مالحسین 26 /
عبدالسالم جلود 111 ٬110 ٬109 /
عبدالطیف الکاظمی 6 /
عبدالعزیز حسین 18 ٬8 /
عبداهلل القرباسی 26 /
عبدالمحسن ابومیضر 202 /
عبدالمطلب الکاظمی 62 /
عبدالوالی خان 359 /
عبید رابوح ”عمر ادیب“ )ابویاسر( 269 /
عثمان 409 ٬408 /
عثمانف 626 ٬625 /
عدلی حسن السید 650 /
عدن 688 ٬687 ٬653 ٬611 ٬312 ٬289 ٬282 /
عدنان حسین حمدانی 132 /
عدنان عبدالصمد 62 /
عدنان مندرس 103 ٬99 ٬93/
عراق ٬33 ٬32 ٬30 ٬28 ٬27 ٬14 ٬13 ٬9 ٬8 ٬3 /
٬70 ٬69 ٬64 ٬60 ٬58 ٬55 ٬54 ٬51 ٬36 ٬35 ٬34
٬126 ٬125 ٬120 ٬111 ٬110 ٬79 ٬72 ٬71
٬135 ٬134 ٬133 ٬132 ٬131 ٬130 ٬129 ٬127
٬164 ٬163 ٬156 ٬148 ٬146 ٬142 ٬141 ٬139
٬228 ٬219 ٬218 ٬210 ٬205 ٬189 ٬185 ٬184
٬250 ٬249 ٬247 ٬241 ٬239 ٬235 ٬234 ٬233
٬267 ٬264 ٬263 ٬262 ٬260 ٬257 ٬252 ٬251
٬279 ٬278 ٬277 ٬276 ٬272 ٬271 ٬269 ٬268
٬290 ٬287 ٬285 ٬284 ٬283 ٬282 ٬281 ٬280

٬306 ٬305 ٬304 ٬303 ٬302 ٬300 ٬299 ٬296
٬314 ٬313 ٬312 ٬311 ٬310 ٬309 ٬308 ٬307
٬339 ٬338 ٬337 ٬334 ٬333 ٬332 ٬329 ٬328
٬505 ٬504 ٬503 ٬494 ٬406 ٬382 ٬348 ٬340
٬528 ٬527 ٬526 ٬523 ٬522 ٬521 ٬519 ٬518
٬642 ٬641 ٬615 ٬611 ٬543 ٬540 ٬539 ٬530
720 ٬692 ٬690 ٬687 ٬656 ٬653 ٬648 ٬646
عربستان سعودی ٬35 ٬27 ٬19 13 ٬11 ٬8٬7 ٬3 /
٬109 ٬90 ٬71 ٬70 ٬69 ٬68 ٬55 ٬54 ٬46 ٬41
٬191 ٬185 ٬146 ٬143 ٬142 ٬141 ٬124 ٬115
٬281 ٬268 ٬259 ٬251 ٬250 ٬216 ٬210 ٬200
٬435 ٬406 ٬389 ٬369 ٬356 ٬340 ٬339 ٬309
٬526 ٬519 ٬480 ٬457 ٬455 ٬453 ٬443 ٬442
٬667 ٬653 ٬648 ٬621 ٬620 ٬616 ٬533 ٬527
697 ٬692 ٬690 ٬689 ٬675 ٬674
عرفات٬یاسر ٬172 ٬171 ٬43٬35٬34 ٬33٬32/
٬188 ٬187 ٬186 ٬185 ٬180 ٬179 ٬178 ٬177
٬203 ٬202 ٬201 ٬200 ٬197 ٬196 ٬193 ٬192
٬219 ٬218 ٬211 ٬210 ٬209 ٬208 ٬205 ٬204
٬237 ٬236 ٬235 ٬234 ٬233 ٬227 ٬224 ٬221
٬264 ٬256 ٬254 ٬244 ٬242 ٬241 ٬240 ٬238
٬326 ٬311 ٬310 ٬307 ٬300 ٬295 ٬279 ٬270
689 ٬347 ٬340 ٬333 ٬332 ٬331
عطاعلی 650 /
علی الوزان 26 /
علی جابر 56 ٬53 ٬52 ٬51 /
علی حسن سالمه )ابوحسن( 177 /
علیخان ٬منور 445 /
علی عبداهلل صالح 654 /
علی ٬قدوسی 339 /
علی ٬ملک وزیر 403 /
علیوف ٬اسماعیل مرتضی اقلی 511 /
عمان ٬181 ٬180 ٬89 ٬70 ٬69 ٬61 ٬54 ٬33 /
٬312 ٬285 ٬279 ٬272 ٬210 ٬206 ٬204 ٬202
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643 ٬529 ٬346 ٬345 ٬330 ٬315
عونی صدیق 19 /
عیدی امین 256 /
عین جالوت 305 ٬303 /
عین فشها )اسرائیل( 308 /
غ
غالم اسحاق خان 453 ٬452 ٬451 ٬402 ٬401 /
غالم ایشاو 433 /
غلیظی ٬هاشم 473 /
غنا 679 ٬678 ٬658 ٬564 /
ف
فادن ٬مک 431 /
فادیف ٬آی .ا 618 /
فاروق ساخان 85 /
فاروق قدومی 189 /
فایز حمدان )سرگرد( 307 /
فتح ٬328 ٬312 ٬310 ٬270 ٬192 ٬189 ٬177 /
342 ٬339 ٬334
فتح محمد داود اودا )ابوداود( 311 /
فجیره 522 /
فخرالحسینی )سرهنگ( 347 /
فداییان اسالم 336 /
فدراسیون اتحادیه تجاری سوئد 255 /
فدراسیون جوانان انقالبی ترکیه 254 /
فدراسیون جوانان فلسطینی 255 /
فدراسیون کارگران نفتی کویت 4 ٬3 /
فدور الکسیویچ سالچنکف 511 /
فدورکوالـکف 564 /
فرات اتمان 134 ٬133 ٬132 ٬131/
فرات سفلی 133 /
فراعنه 42 /
فرانسه ٬181 ٬107 ٬86 ٬78 ٬68 ٬54 ٬51 ٬36 /

٬255 ٬254 ٬249 ٬246 ٬208 ٬196 ٬188 ٬185
٬296 ٬291 ٬286 ٬274 ٬273 ٬272 ٬262 ٬260
٬373 ٬370 ٬369 ٬368 ٬367 ٬366 ٬361 ٬355
٬399 ٬380 ٬379 ٬378 ٬377 ٬376 ٬375 ٬374
٬556 ٬555 ٬546 ٬543 ٬520 ٬514 ٬480 ٬467
٬658 ٬657 ٬656 ٬586 ٬584 ٬578 ٬572 ٬559
761 ٬755 ٬751 ٬719 ٬708 ٬705 ٬682
فرج )رئیس فدراسیون کارگران نفتی( 5 /
فردوسی 726 /
فرقان )ـگروه( 642 /
فرنجیه ٬سلیمان 682 ٬213 ٬210 /
فرودگاه اورلی 292 ٬283 ٬280 /
فرودگاه بروکسل 181 ٬180 /
فرودگاه بن گوریون تل آویو 255 /
فرودگاه بینالمللی دوبی 314 /
فرودگاه فورستن فلدبروگ 259 /
فرودگاه فومینیکو )رم( 289 /
فرودگاه الرناـکا )قبرس( 316 /
فرودگاه لود )اسرائیل( 288 /
فرودگاه نایروبی 291 /
فرودگاه وین 267 /
فرودگاه یسیلکو )استانبول( 291 /
فریتاون 718 /
فریدمان ٬رابرت او649 / .
فرید ملن 106 ٬97 ٬96٬94 ٬93 /
فسا 729 ٬606 /
فالتین 445 /
فلسطین 336 ٬180 /
فلسطینی آواره )ـکتاب( 237 /
فلوریدا 97 /
فنالند 600 /
فنوپتوف ٬والدیمیر 617 ٬538 /
فورد ٬جرارد )رئیس جمهور( 536 ٬364 /
فورلوت 400 ٬399 ٬380 ٬379 /
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فولر 445 ٬420 /
فهد 323 /
فیشر 122 ٬115 /
فیصلالغانم 6 /
فیگارو 374 ٬373 /
فیلیپین 328 /
ق
قاضی حسین احمد 435 /
قاهره ٬209 ٬206 ٬204 ٬199 ٬183 ٬174 ٬82 /
٬275 ٬258 ٬245 ٬240 ٬239 ٬238 ٬236 ٬234
٬644 ٬643 ٬572 ٬547 ٬514 ٬513 ٬389 ٬349
718 ٬683 ٬669 ٬645
قبرس ٬118 ٬117 ٬108 ٬103 ٬96 ٬86 ٬31 /
٬152 ٬151 ٬150 ٬143 ٬142 ٬128 ٬127 ٬119
٬281 ٬273 ٬271 ٬254 ٬249 ٬246 ٬239 ٬221
316 ٬292 ٬288
قبیله پتان 409 /
قبیله جبلی 650 /
قبیله حسینی 233 /
قبیله مری 473 ٬472 ٬463 ٬396 /
قدومی 196 ٬185 /
قدیره ٬احمدرضا 201 /
قذافـی ٬254 ٬236 ٬234 ٬210 ٬139 ٬109 /
592 ٬398 ٬344 ٬297 ٬294 ٬287
قرارداد اشتورا 279 ٬264 /
قرارداد سنتو 364 /
قرارداد کمپدیوید 689 ٬177 /
قرارداد مصر و اسرائیل 54 /
قرارگاه تهران 330 /
قرارگاه جبهه آزادیبخش عربی 305 /
قرارگاه هوایی تاـکورادی 679 /
قرهـگزاوغلو ٬کازکان 131 /
قزاقستان 756 ٬752 ٬744 ٬703 ٬660 ٬573 /

قزوین 542 /
قطب زاده 161 /
قطر ٬263 ٬253 ٬217 ٬195 ٬194 ٬193 ٬54 /
739 ٬313 ٬305 ٬304
قفقاز 759 ٬669 ٬660 ٬659 ٬569 ٬497 /
قلعه شونو 267 /
قلقیلیا 278 /
قم 671 ٬594 ٬539 ٬337 /
قواسمه 212 /
قوشاه 307 /
قیریات اربع 275 /
قیریات شمونه 302 ٬301 ٬298 ٬297 /
قیطانی 18 /
ـک
ـکاباتاش )دبیرستان( 98 /
ـکاباروسک کری 755 /
ـکابل ٬409 ٬408 ٬394 ٬391 ٬355 ٬354 ٬349 /
٬471 ٬462 ٬461 ٬451 ٬450 ٬445 ٬428 ٬412
٬643 ٬596 ٬530 ٬488 ٬485 ٬484 ٬475 ٬472
718 ٬677 ٬665 ٬658
ـکاپیتسا ٬میخائیل استپانوویچ ٬571 ٬570 ٬554 /
572
ـکاتلر 655 ٬642 ٬148 /
ـکاتماندو 718 /
ـکاخ الیزه 373 /
ـکاخ سفید 548 ٬504 ٬220 ٬88 /
ـکاخ سیف )دفتر امیرکویت( 59 /
ـکارا اوغالن 107 /
ـکارا عثمان اوغلو 160 /
ـکاراـکاس 718 ٬80 /
ـکاراوایف ٬گئورگی آرکادیویچ 576 ٬575 ٬554 /
ـکارتر٬جیمی ٬194 ٬184٬177 ٬170 ٬148٬51/
٬374 ٬368 ٬227 ٬224 ٬221 ٬220 ٬219 ٬201
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689 ٬635 ٬601 ٬592 ٬548 ٬547 ٬538 ٬475
ـکارناـکف 676 ٬675 /
ـکارن لنگه تیگ 450 /
ـکاروپتوونا ٬آدمینا 561 /
ـکارینگتون )لرد( 659 /
ـکازاـکف ٬ویکتور 597 ٬596 /
ـکازانکین٬گنادی ٬537 ٬536 ٬535 ٬534 ٬533 /
٬548 ٬547 ٬544 ٬543 ٬542 ٬541 ٬540 ٬539
٬599 ٬598 ٬597 ٬595 ٬594 ٬593 ٬592 ٬549
642 ٬603 ٬602 ٬601 ٬600
ـکازانکین ٬ناتاشا 539 /
ـکازانکین ٬یلنا 594 ٬593 ٬535 /
ـکازکان ٬اردل 130 /
ـکاستاریکا 689 /
ـکاستجوسکی 724 /
ـکاسترو ٬فیدل ٬517 ٬432 ٬431 ٬256 ٬204 /
725 ٬719
ـکاسکیل ٬مک 518 /
ـکاسیگین ٬آلکسی ان٬497 ٬485 ٬391 ٬390 / .
٬671 ٬572 ٬566 ٬560 ٬535 ٬528 ٬527 ٬524
749 ٬701 ٬672
ـکاظمی 74 ٬6 /
ـکافتورویچ ٬لئونید ویتالیویچ 567 ٬565 ٬553 /
ـکا .گ .ب ٬537 ٬535 ٬532 ٬512 ٬511 ٬502 /
٬617 ٬601 ٬600 ٬598 ٬596 ٬590 ٬589 ٬588
618
ـک .ال .ام 288 /
ـکاالهان ٬الف .ی 531 / .
ـکالج رابرت استامبول 103 /
ـکالوواری 522 /
ـکـانادا ٬563 ٬480 ٬466 ٬293 ٬212 ٬120 /
760 ٬689 ٬591 ٬570
ـکانال سوئز 688 ٬612 ٬611 /
ـکاناهی ٬مک 362 /

ـکانتوروویچ 568 ٬567 ٬566 ٬565 /
ـکانسک آشینسک 753 ٬752 /
ـکانوپ 451 /
ـکانون وکال 348 ٬17 /
ـکاوریگین ٬استانسیالو کنستاتینویچ 674 ٬672 /
ـکاهوتا )پـاـکسـتان( ٬399 ٬380 ٬379 ٬355 /
401 ٬400
ـکبان 133 /
ـکپنهاـک 208 /
ـکتابخانه کنگره 175 /
ـکراچـی ٬380 ٬379 ٬375 ٬364 ٬262 ٬92 /
٬439 ٬424 ٬423 ٬402 ٬397 ٬395 ٬392 ٬383
572 ٬571 ٬480 ٬471 ٬469 ٬461 ٬445 ٬440
ـکراسنایا زوزدا )نشریه( 620 /
ـکراسنویارسک 754 ٬752 ٬748 ٬746 ٬564 /
573 ٬572
ـکراـکیه 133 /
ـکرایسکی ٬205 ٬196 ٬187 ٬186 ٬185 ٬34 /
290 ٬208
ـکردستان ٬228 ٬165 ٬164 ٬163 ٬162 ٬137 /
٬672 ٬668 ٬662 ٬348 ٬341 ٬340 ٬330 ٬322
691 ٬686 ٬684 ٬675 ٬674
ـکرکوک 132٬131 /
ـکرمان 734 ٬733 ٬510 /
ـکرمانشاه 729 ٬605 /
ـکرملین 646 ٬644 ٬598 ٬579 ٬493 /
ـکروشف ٬نیکالی ان642 / .
ـکره 677 ٬570 /
ـکره جنوبی 163 ٬162 ٬42 ٬22 /
ـکره شمالی ٬282 ٬276 ٬273 ٬250 ٬248 ٬162 /
732٬361
ـکریسان ٬گئورگ 643 /
ـکریستوفر ٬206 ٬190 ٬182 ٬177 ٬176 ٬109 /
665 ٬608 ٬477 ٬401 ٬367 ٬218 ٬216 ٬210
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ـکریسکی ٬وبراند 32 /
ـکریم شوا 4 /
ـکشتار مونیخ 259 ٬255 /
ـکشتارهای آلپو 200 /
ـکشمیر 450 ٬358 /
ـکفرقاسم 169 /
ـکفریووال )اسرائیل( 306 /
ـکک شو 756 ٬752 /
ـکالت 472 /
ـکالرک 212 /
ـکلکته 486 /
ـکلمبو 718 ٬429 ٬256 /
ـکلونتای ٬الکساندرا 556 /
ـکلیسای ارتدکس سوری 650 /
ـکلیفتون 426 ٬392 /
ـکمال ٬حسن 131 /
ـکمال )دبیر سفارت پاـکستان( 372 /
ـکمپانی هند شرقی 353 /
ـکمپ دیوید ٬162 ٬90 ٬70 ٬69 ٬34 ٬33 ٬32 /
٬204 ٬203 ٬199 ٬196 ٬190 ٬187 ٬182 ٬179
٬324 ٬323 ٬280 ٬277 ٬219 ٬210 ٬209 ٬205
690 ٬689 ٬675 ٬644 ٬602 ٬332
ـکمروف 745 /
ـکمیته اجرایی سازمان فتح 255 /
ـکمیته اجرایی ساف 178 /
ـکمیته حزبی اسورد لوفسک اوبالست 576 /
ـکمیته حزبی پنزااوبالست 564 /
ـکمیته صلح و عدالت در خاورمیانه 255 /
ـکمیته فردوسی 726 /
ـکمیته مرکزی حزب مولداویا 564 /
ـکمیته مرکزی زاـگلدوین 679 /
ـکمیته وحدت خلق آفریقا آسیا 257 /
ـکمیتههای انقالب 327/
ـکنت کسل 735 /

ـکندی ٬ادوارد 586 /
ـکندی ٬جان .اف504 /
ـکندی ٬رابرت 259 /
ـکنست 650 ٬212 /
ـکنستابل 416 ٬392 ٬377 /
ـکنسرسیوم اروپا 120 /
ـکنسرسیوم پاریس 403 /
ـکنفرانس اسالمی 179 ٬143 ٬90 /
ـکنفرانس امنیت و همکاری در اروپا 564 /
ـکنفرانس بلگراد 630 ٬629 /
ـکنفرانس تهران 760 /
ـکنفرانس عمران منطقهای ازمیر 536 /
ـکنفرانس فاس 389 /
ـکنگره آمـریکا ٬151 ٬150 ٬116 ٬114 ٬29 /
٬452 ٬378 ٬363 ٬235 ٬201 ٬198 ٬190 ٬184
٬574 ٬548 ٬547 ٬540 ٬534 ٬521 ٬487 ٬453
635 ٬634
ـکنیا 291 /
ـکواالالمپور 718 /
ـکوانیکو ایالت ویرجینیا 94 /
ـکوبا ٬271 ٬267 ٬257 ٬256 ٬248 ٬247 ٬204 /
٬305 ٬286 ٬283 ٬282 ٬278 ٬276 ٬274 ٬273
٬432 ٬431 ٬429 ٬349 ٬348 ٬341 ٬312 ٬306
٬595 ٬537 ٬536 ٬533 ٬485 ٬461 ٬460 ٬446
٬682 ٬676 ٬666 ٬646 ٬614 ٬613 ٬609 ٬608
732 ٬725 ٬719
ـکوبیش ٬ویتالکی620 /
ـکوپرولولر 136 ٬134 /
ـکوتونو 718 /
ـکورترک ٬امل 97 /
ـکورترک٬فخری ٬99 ٬97٬96 ٬95 ٬94٬93 ٬86 /
106
ـکورنینکو٬گریگوری مارکویچ 574 ٬573 ٬554 /
ـکورنیینکو ٬الکساندر 575 ٬574 ٬573 /
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ـکوروتورک )پرزیندنت( 155 /
ـکوریکا 754 /
ـکوزباس 752 /
ـکوزمین ٬میخائیل 557 /
ـکوزنتسک 755 ٬752 ٬747 ٬745 /
ـکوزیرف ٬ن .ی642 ٬641٬622 ٬621 ٬620 / .
ـکوسیگا )نخستوزیر( 209 /
ـکوکتل پارتی )ـکتاب( 107 /
ـکوکساواس )ژنرال( 124 ٬123 ٬122 /
ـکومسومول )سازمان جوانان کمونیست( ٬498 /
568 ٬564 ٬562 ٬505
ـکومیساروف ٬دانیل سیمونوویچ 513 ٬502 /
ـکوناـکری 718 /
ـکونومیچکایاـگازتا )نشریه( 583 /
ـکوهات 409 /
ـکویت ٬13 ٬12 ٬11 ٬10 ٬9 ٬8 ٬7 ٬6 ٬5 ٬4 ٬3 ٬1 /
٬24 ٬23 ٬22 ٬21 ٬20 ٬19 ٬18 ٬17 ٬16 ٬15 ٬14
٬35 ٬34 ٬33 ٬32 ٬31 ٬30 ٬29 ٬28 ٬27 ٬26 ٬25
٬46 ٬45 ٬44 ٬43 ٬42 ٬41 ٬40 ٬39 ٬38 ٬37 ٬36
٬57 ٬56 ٬55 ٬54 ٬53 ٬52 ٬51 ٬50 ٬49 ٬48 ٬47
٬68 ٬67 ٬66 ٬65 ٬64 ٬63 ٬62 ٬61 ٬60 ٬59 ٬58
٬79 ٬78 ٬77 ٬76 ٬75 ٬74 ٬73 ٬72 ٬71 ٬70 ٬69
٬189 ٬186 ٬141 ٬140 ٬124 ٬90 ٬82 ٬81 ٬80
٬241 ٬238 ٬236 ٬234 ٬212 ٬204 ٬193 ٬192
٬272 ٬271 ٬264 ٬260 ٬253 ٬251 ٬250 ٬246
٬313 ٬312 ٬309 ٬306 ٬297 ٬292 ٬289 ٬284
٬643 ٬530 ٬528 ٬526 ٬406 ٬389 ٬349 ٬316
718 ٬648
ـکـویته ٬463 ٬462 ٬461 ٬416 ٬395 ٬394 /
482 ٬479 ٬474 ٬473 ٬471
ـکیتو 718 /
ـکیریلنکو ٬آندره 583 ٬582 ٬576 ٬566 /
ـکیسینجر٬هنری ٬540 ٬477 ٬364 ٬220 ٬200 /
573 ٬541

ـکیگالی 718 /
ـکیاللی ٬احمد 131 /
ـکیلکی 140 /
ـکیلگور 217 ٬196 ٬91 /
ـکینشازا 718 /
ـکینگ استون ٬399 ٬398 ٬397 ٬396 ٬393 /
٬424 ٬423 ٬419 ٬409 ٬408 ٬404 ٬403 ٬401
718 ٬483 ٬480
ـگ
ـگئورگیا )ـگرجستان( ٬586 ٬585 ٬584 ٬570 /
635 ٬631 ٬630
ـگابن 291 /
ـگارد انقالبی لبنان 280 /
ـگارسیا ٬دیهـگو667 /
ـگاریسون 763 ٬665٬661 /
ـگاسپالن بایباـکف 760 ٬749 ٬743 ٬742 /
ـگاالتاساوی لیسه استانبول 128 /
ـگامون 368 /
ـگاندی ٬ایندیرا 538 /
ـگرادوف ٬پیتروینو 620 /
ـگرچکو ٬آندره 588 /
ـگرودنو )بلوروسیا( 559 /
ـگرومان 676 ٬445 /
ـگرومیکو ٬آندره 573 /
ـگروه آپوکوالر 155 /
ـگروه آزادیبخش انقالب تامیل 256 /
ـگروه امل فلسطین 213 /
ـگروه پیرپاـگارا 359 /
ـگروه جنگجویان اسپانیا 285 /
ـگروه سیوانسیالر 155 /
ـگریفیت ٬ویلیام )پروفسور( 408 /
ـگریفیث 445 ٬409 ٬399 /
ـگریفیث ٬ویلیام ئی445 ٬409 ٬399 / .
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ـگرین 734 /
ـگلپایگانی ٬سید محمدرضا 344 /
ـگلدمان ٬آیسای 635 /
ـگلشریفی 64 ٬63 ٬27 ٬8 /
ـگلف 73 ٬72 ٬53 ٬15 ٬14 /
ـگلوشکف ٬نیکوالی تیموفویچ 573 ٬572 ٬553 /
ـگمرک اوغلو ٬رحیم 120 /
ـگنجدوست 436 /
ـگنشر 199 ٬188 ٬187 ٬185 /
ـگنکفسکی ٬بایوری 619 ٬618 /
ـگواتماال 257 /
ـگوادلوپ 682 /
ـگورباچف ٬میخائیل 617 /
ـگورسل ٬جمال 96 ٬86 /
ـگورکی ٬ماـکسیم 744 ٬591 /
ـگورلر ٬فاروق 106 ٬93 /
ـگورووی ٬676 ٬676 ٬672 ٬670 ٬655 ٬654 /
677
ـگوسپالن )ـکمیته طرحریزی دولتی( 583 ٬572 /
ـگوستروی 576 ٬575 /
ـگوکالپ مالیم ٬ضیا )سناتور( 151 /
ـگوگساواس ٬ورال 115 /
ـگوالـکوهن 212 /
ـگولووانف ٬والدیمیر 601 ٬600 /
ـگونرو 373 /
ـگونز 682 /
ـگیتانجالی )ـکتاب( 107 /
ـگیرینگ 454 ٬397 /
ـگیلتمن 661 /
ـگیلگیت بالتستان 358 /
ـگینس ویل 97 /
ـگینه 615 ٬564 /
ـگیویشیانی 560 /

ل
الئوس 535 ٬449 /
الپاز 718 /
الرخانه 390 /
الرگو مارسینو 452 /
الری جیل 495 /
القاری ٬فرخ 463 /
الـگوس 718 ٬680 ٬80 /
الهـور ٬437 ٬436 ٬419 ٬397 ٬380 ٬353 /
480 ٬469 ٬461 ٬445 ٬440
الهوری ٬اقبال )عالمه( 353 /
الهه 281 ٬80 ٬54 /
الیحه جکسون ـ وانیک 634 ٬628 ٬626 /
لبنان ٬175 ٬162 ٬161 ٬141 ٬70 ٬69 ٬10 /
٬192 ٬191 ٬189 ٬188 ٬185 ٬183 ٬177 ٬176
٬210 ٬209 ٬206 ٬205 ٬201 ٬200 ٬197 ٬194
٬232 ٬227 ٬225 ٬218 ٬216 ٬215 ٬214 ٬211
٬241 ٬240 ٬239 ٬238 ٬237 ٬236 ٬235 ٬234
٬251 ٬250 ٬249 ٬248 ٬247 ٬246 ٬245 ٬244
٬264 ٬263 ٬261 ٬257 ٬256 ٬254 ٬253 ٬252
٬277 ٬274 ٬273 ٬271 ٬270 ٬268 ٬267 ٬265
٬286 ٬285 ٬284 ٬283 ٬282 ٬280 ٬279 ٬278
٬298 ٬297 ٬296 ٬295 ٬294 ٬293 ٬292 ٬291
٬308 ٬306 ٬305 ٬304 ٬302 ٬301 ٬300 ٬299
٬342 ٬334 ٬333 ٬329 ٬328 ٬315 ٬311 ٬309
٬615 ٬601 ٬541 ٬533 ٬505 ٬348 ٬345 ٬343
682 ٬634 ٬629 ٬628 ٬627 ٬626
لتاـکیه 200 /
لزارد ٬والدیمیر اسکوترکوورابرت 549 /
لستر )انگلستان( 381 /
لمبرانسکی ٬عالیس جمیل 762 ٬761 /
لندن ٬256 ٬241 ٬214 ٬202 ٬174 ٬103 ٬57 /
٬392 ٬334 ٬315 ٬292 ٬290 ٬262 ٬259 ٬258
٬516 ٬514 ٬513 ٬511 ٬503 ٬478 ٬463 ٬393
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681 ٬579 ٬567 ٬557 ٬546 ٬530
لنین ٬584 ٬576 ٬568 ٬565 ٬563 ٬559 ٬556 /
684
لنیناـکان )ارمنستان( 560 /
لنینگراد ٬576 ٬567 ٬559 ٬557 ٬538 ٬499 /
691 ٬689 ٬675 ٬674 ٬631 ٬617 ٬584
لوآندا 614 /
لود )شهری در فلسطین( 277 /
لوزاـکا 686 /
لوفتهانزا 289 ٬292 ٬285 ٬259 /
لوکا ٬اسماهیت )اسقف( 650 /
لوکازا 718 /
لوکانسک 578 /
لول )رئیس جمهور پیشین اوگاندا( 654 /
لومه 718 /
لویزان 339 /
لهستان ٬723 ٬592 ٬559 ٬556 ٬555 ٬501 /
732 ٬727 ٬724
لهفلد ٬ویلیام دبلیو514 / .
لیبرویل 718 /
لیـبی ٬125 ٬111 ٬110 ٬109 ٬82 ٬81 ٬79 /
٬146 ٬139 ٬138 ٬135 ٬134 ٬129 ٬127 ٬126
٬249 ٬247 ٬246 ٬241 ٬234 ٬210 ٬202 ٬152
٬278 ٬272 ٬267 ٬266 ٬259 ٬256 ٬254 ٬252
٬287 ٬286 ٬285 ٬284 ٬283 ٬282 ٬281 ٬279
٬302 ٬297 ٬296 ٬295 ٬293 ٬291 ٬290 ٬288
٬341 ٬335 ٬316 ٬314 ٬313 ٬312 ٬311 ٬308
٬534 ٬452 ٬406 ٬398 ٬349 ٬348 ٬344 ٬342
653 ٬648 ٬646 ٬615 ٬592
لیساریوس 254 /
لیما 718 ٬246 /
لینگن  /ال .بـروس ٬481 ٬217 ٬214 ٬207 /
687 ٬683 ٬663
لیهان 682 /

م
مائسترون 140 ٬24٬23 ٬19 ٬16 ٬14٬12 ٬9 ٬8/
ما باز خواهیم گشت ) ) (My Vernemsyaـکتاب( /
589
ماپوتوو ناساال )موزامبیک( 718 ٬681 ٬611 /
ماخاچکاال)داغستان آذربایجان شوروی( 669 /
ماخایف ٬وی .اس 758 /
مارتل ٬پول 649 /
مارتین ٬رابرت ا717 / .
مارتینیک 682 /
مارجون 183 /
ماردین 163 /
مارشال مالینوسکی 509 /
ماساوانا 687 /
ماسیف )لبنان( 205 /
ماـکس مک کارتی ٬ریچارد 538 /
ماـگومد 625 /
ماـگینتوگورسک 745 /
مالت 288 ٬287 /
مالزی 389 /
مالوت 298 ٬275 ٬274 ٬270 /
ماناوادر 358 /
ماندیل 262 /
مانزلو ٬آلکسی نیکالیویچ 578 ٬577 ٬554 /
مانزلو ٬ایگور دیمتریویچ 554 /
مانزولو ٬برتا 578 /
مانزولو ٬مارینا 578 /
مانزولو ٬نادژدا 578 /
مجارستان ٬723 ٬591 ٬586 ٬559 ٬508 ٬501 /
732 ٬731 ٬727 ٬724
مجتمع اتمی پاـکستان 399 /
مجتمع اورال کوزنتسک 747 ٬745 /
مجتمع پوالد )اصفهان( 734 /
مجتمع غنیسازی اتمی 447 /
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مجتمع غنیسازی هستهای )ـکاهوتا( 399 /
مجتمع معدنی و فلزات نوریلسک 573 /
مجتمع نیکل پالتین نوریلسک 754 /
مجتمع هستهای پاـکسـتان ٬367 ٬366 ٬355 /
415 ٬410 ٬378 ٬376 ٬375 ٬372 ٬370 ٬368
مجتمع هستهای در برزیل 374 /
مجتمع هستهای فرانسه پاـکسـتان ٬437 ٬373 /
451
مجتمع هیدروالکتریک خدا آفرین 721 /
مجلس شورای ملی کویت 57 ٬17 /
مجله مشکالت خاور دور 571 /
مجله حزبی به نام liticheskoye-Samoobrazovaniye
)خودآموز سیاسی( 589 /
مجمع عمومی سازمان مـلل ٬183 ٬182 ٬70 /
٬565 ٬514 ٬269 ٬253 ٬211 ٬210 ٬207 ٬197
577 ٬574 ٬571
مجیب الرحمن 353 /
مجیدوف 726 /
محبس )مراـکش( 686 /
محسن باتور 137 /
محمد ابومیزر 218 /
محمد العباس )ابوعباس( 301 ٬300 /
محمد اللبادی 202 /
محمدانورسادات ٬182 ٬109 ٬90 ٬35 ٬32 ٬10 /
٬221 ٬220 ٬209 ٬204 ٬201 ٬200 ٬199 ٬196
٬239 ٬236 ٬234 ٬233 ٬232 ٬227 ٬223 ٬222
٬279 ٬278 ٬276 ٬268 ٬264 ٬263 ٬262 ٬245
٬534 ٬315 ٬303 ٬299 ٬294 ٬293 ٬284 ٬280
690 ٬615 ٬594 ٬539
محمد تیسیرقبا 278 /
محمد ثابت )سرگرد( 339 /
محمدحسن نصیر )دکتر( 62 /
محمدعلی هیثم 275 /
محمود عباس 478 /

مدرسه تفنگداران آمریکایی 94 /
مدرسه عالی دیپلماتیک مسکو 571 /
مدرسه عالی نیروی دریایی ایمنی فرونز 587 /
مدرسه فنی اقتصادی و مالی سمولنسک 557 /
مدرسه هنرهای زیبا 97 /
مدیترانه 688 ٬612 ٬183 ٬146 /
مدیر اتحادیه ماهیگیران کوبان 569 /
مذاـکرات شاخف 642 /
مذاـکرات مصر و اسرائیل 109 /
مراـکش ٬204 ٬202 ٬201 ٬200 ٬199 ٬162 /
690 ٬689 ٬564 ٬563 ٬478 ٬272 ٬252
مردم )روزنامه چپگرای ژاپنی( 286 /
مرعشی نجفی ٬شهابالدین 344 ٬336 /
مرکز مطالعات شوروی و اروپای شرقی 650 /
مرکوری ٬ملینا 578 /
مرند 606 /
مزاری ٬شرباز 445 ٬442 ٬441 ٬359 /
مسئله صحرا 690 ٬201 /
مسئله فلسطین ٬200 ٬190 ٬189 ٬169 ٬68 /
219 ٬217 ٬212
مسجد باـکو 659 /
مسقط180 ٬
مسکـو ٬235 ٬196 ٬129 ٬97 ٬96 ٬39 ٬28 /
٬373 ٬372 ٬295 ٬282 ٬278 ٬266 ٬261 ٬257
٬499 ٬497 ٬493 ٬485 ٬450 ٬409 ٬391 ٬390
٬514 ٬513 ٬511 ٬508 ٬505 ٬504 ٬503 ٬501
٬535 ٬532 ٬530 ٬529 ٬524 ٬522 ٬519 ٬518
٬568 ٬567 ٬566 ٬564 ٬562 ٬557 ٬547 ٬536
٬579 ٬578 ٬577 ٬576 ٬575 ٬574 ٬573 ٬572
٬589 ٬588 ٬587 ٬586 ٬585 ٬583 ٬582 ٬581
٬614 ٬613 ٬610 ٬609 ٬605 ٬601 ٬596 ٬591
٬626 ٬622 ٬621 ٬619 ٬618 ٬617 ٬616 ٬615
٬635 ٬634 ٬632 ٬631 ٬630 ٬629 ٬628 ٬627
٬654 ٬652 ٬646 ٬643 ٬642 ٬641 ٬639 ٬636
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٬663 ٬662 ٬661 ٬660 ٬659 ٬658 ٬657 ٬655
٬674 ٬671 ٬670 ٬669 ٬668 ٬667 ٬666 ٬665
٬729 ٬723 ٬720 ٬696 ٬684 ٬679 ٬678 ٬677
٬755 ٬752 ٬750 ٬748 ٬746 ٬742 ٬741 ٬740
762 ٬761 ٬760 ٬759 ٬758 ٬757 ٬756
مشهد 539 ٬531 /
مصدق ٬تقی 734 /
مصر ٬141 ٬115 ٬114 ٬70 ٬42 ٬35 ٬33 ٬12 /
٬191 ٬189 ٬184 ٬183 ٬179 ٬178 ٬151 ٬143
٬210 ٬209 ٬204 ٬202 ٬201 ٬200 ٬199 ٬198
٬259 ٬258 ٬257 ٬248 ٬236 ٬234 ٬222 ٬212
٬296 ٬294 ٬293 ٬288 ٬279 ٬272 ٬263 ٬260
٬333 ٬330 ٬326 ٬324 ٬315 ٬313 ٬309 ٬297
٬643 ٬615 ٬614 ٬534 ٬505 ٬503 ٬389 ٬336
690 ٬689 ٬675 ٬650 ٬648 ٬645 ٬644
مطهری ٬مرتضی 326 /
معین جان نعیم 398 /
مغولستان ٬617 ٬591 ٬584 ٬572 ٬570 ٬501 /
744 ٬732 ٬725
مفتی اعظم 669 ٬233 /
مفتی جعفر 406 /
مفتی مـحمود ٬407 ٬405 ٬404 ٬403 ٬359 /
479 ٬469 ٬468 ٬467 ٬465 ٬464
مقربی ٬احمد 548 /
مک آرتور دوم ٬داـگالس 516 /
مکری ٬محمد 661 /
مکزیکوسیتی 718 ٬256 /
مک کاناهی ٬والتر 362 /
ملک حسین ٬204 ٬203 ٬193 ٬44 ٬34 ٬33 ٬4 /
٬268 ٬246 ٬242 ٬236 ٬234 ٬223 ٬219 ٬218
689 ٬592 ٬301 ٬277
ملکه الیزابت 19 /
ملوی 280 /
ممدوح تخماق 106 /

منامه 349 ٬217 ٬13 /
منامی 718 /
منتظری٬حسینعلی ٬342 ٬340 ٬337 ٬336 ٬60 /
670 ٬344 ٬343
منتظری ٬شیخ محمد 343 /
مندخل ٬محمدصالح 474 /
مندیزابل )رئیس نظامی مونتونرو( 256 /
منصوری ٬م .الف482 ٬481 / .
منگال ٬عطاءاهلل 472 ٬463 ٬445 /
منیرخان 380 ٬377 /
منیز ٬سی .دبلیو 183 ٬182 /
موئلهمان 188 /
مودودی ٬ابوالعال 435 /
مورفلوت )آژانس دریایی( 728 ٬604/
مورمانسک 708 ٬499 /
مـوروخوف ٬ایگـور دیـمیتریویچ ٬579 ٬578 /
581 ٬580
موریتانی 252 /
موزامبیک ٬681 ٬615 ٬614 ٬613 ٬611 ٬494 /
687
موزه هرمیتاژ )لنینگراد( 726 /
موساد )سازمان جاسوسی اسرائیل( 330 ٬320 /
موسین ٬آر .ا 618 /
موصل 130 /
موفات 202 /
موگادیشو 718 ٬643 ٬292 ٬282 ٬280 ٬190 /
موالنا مفتی محمود 403 /
مولداویا 727 ٬589 ٬564 ٬562 ٬561 ٬553 /
مولوی ٬محمداـکبر 401 /
مولهمان ٬یورگن 185 /
مونتونرو 256 /
مونته ویدئو 718 /
مونرویا 718 ٬197 /
مونیخ 284 ٬281 ٬259 ٬258 ٬255 ٬236 /
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مهدوی ٬فریدون 544 /
ُمهری 374 ٬64 ٬63 ٬62 ٬61 ٬60 ٬59 ٬58 /
ُمهری ٬احمد 58 /
مهری ٬عباس 62 ٬61 ٬58 /
میانه 729 /
میرفندرسکی ٬احمد 511 /
میزل ٬ماتیتیاهو 650 /
میشرا 486 /
میشکوف 384 /
میکلوس 727 /
میالن 271 /
میلز ٬هاوتون او538 ٬531 / .
میلز ٬هاوک 531 /
مینسک 616 ٬614 /
مؤسسه )643 / T. N. DUPUY (TNDA
مؤسسه آموزش کودکان چلیا بینسک 555 /
مؤسسه شیلوح )تل آویو( 650 ٬649 ٬645 /
مؤسسه کوتو 103 /
مؤسسه لنین 271 /
مؤسسه مطالعات استراتژیک )قاهره( 649 /
مؤسسه مطالعه شوروی و ...دانشگاه تـلآویو /
649
مؤسسه ملی ایران 532 /
مؤسسه ویته وین 116 /
ن
نائودرو 392 /
نابلس 175 /
ناتانیا 275 /
ناتو )سازمان پیمان آتالنتیک شمالی( ٬89 ٬88 /
٬196 ٬152 ٬151 ٬150 ٬128 ٬107 ٬105 ٬102
681 ٬679 ٬661 ٬659 ٬658 ٬657
ناخورکا 709 /
نادیم پونگا 740 /

ناریو ٬آنتانا 718 /
ناس ٬چارلز دبلیو362 / .
ناصرالفرج 4 /
ناقوره 183 /
نامجو )سرهنگ( 336 /
نایاـگازتا 620 /
نایروبی 718 /
نایف حواتمه )ابونئوف( 273 ٬272 ٬271 ٬269 /
نایک ٬نیاز 429 ٬389 ٬376 /
نبطیه 271 ٬265 ٬211 /
نپال 362 /
نتانیا 262 /
نتتس اوکروگ 748 /
نجف 64 /
نجمالثاقب )389 / (Najmus sapib
نجمالدین شیخ 466 /
نروژ 546 ٬254 ٬95 /
نزیه ٬حسن 344 ٬145 /
نشاشیبی 180 ٬179 ٬178 ٬171 /
نشریه الثوره 240 ٬61 /
نشریه القبس 63 ٬62 ٬13 ٬8 /
نشریه القدس 209 /
نشریه جنگ 425 /
نشریه ریدرز دایجست 399 /
نشریه  12ژوئن 19 /
نشریه ستاره سرخ 668 ٬667 ٬666 ٬563 /
نشریه فرهنگی و سیاسی )فوروم( 107 /
نشریه لوموند 374 ٬373 /
نشریه ندلیا 673 ٬672 ٬671 ٬670 /
نشریه نوای وقت 425 /
نصیری ٬نعمتاهلل 531 ٬511 /
نظریه آیزنهاور 364 ٬363 /
نعیم 398 /
نفیسی ٬عبداهلل 19 /
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نکراسف 528 /
نکومو 681 /
ن .م پگف 503 /
نمیری 690 ٬689 ٬658 /
نوئل دور 182 /
نوآـک شوت 718 /
نوابزاده ٬شیر علی خان 473 /
نوابزاده ٬نصراهللخان 479 ٬469 /
نوار غزه ٬212 ٬203 ٬200 ٬199 ٬178 ٬162 /
٬246 ٬236 ٬235 ٬234 ٬233 ٬232 ٬225 ٬218
643 ٬307 ٬303 ٬299 ٬294 ٬281 ٬276 ٬263
نوای وقت )روزنـامه اردوزبـان( ٬425 ٬387 /
483 ٬480 ٬437
نوتردام دوسیون )دبیرستان( 97 /
نورانی ٬موالنا شاه احمد 359 /
نورث استار 751 ٬708 ٬707 /
نوریلسک 754 ٬573 /
نوشهر 605 /
نوگاردیا کریمه 528 /
نووسیبرسک 746 /
نووکوزنتسک 745 /
نویارسک کری 746 /
نهاد اریم 105 ٬98 ٬96 /
نهاریه )اسرائیل( 259 /
نهرالبارد 281 ٬270 /
نهضت انقالبی چپگرای شیلی 285 /
نهضت دانشجویان ایتالیایی )پرتواوپرایو( 255 /
نهضت غیر متعهدها 412 ٬396 /
نهضت کارگری فلسطین 23 /
نهضت ملی لبنان 239 /
نیازی ٬کوثر 465 ٬359 /
نیام 606 /
نیامه 718 /
نیجر 398 /

نیجریه 679 ٬615 ٬291 ٬56 /
نیروهای خلق آزادیبخش اریتره 286 /
نیروهای واـکنش سریع 667 ٬666 ٬665 ٬64 /
نیکپی ٬پرویز 121 /
نیکسون 523 ٬520 ٬519 /
نیکوزیا ٬288 ٬254 ٬246 ٬239 ٬175 ٬128 /
315
نیکوالیف ٬کنستانتین 583 ٬499 /
نیکوالیونا ٬لنینا 575 /
نیوآیزنبرگ 285 /
نیوتون 180 /
نیوزویک 440 ٬426 ٬110 /
نیوسام 600 ٬487 ٬486 ٬483 ٬477 ٬370 /
نیویورک ٬197 ٬186 ٬185 ٬176 ٬175 ٬123 /
٬577 ٬574 ٬561 ٬546 ٬516 ٬486 ٬446 ٬379
582 ٬578
نیویورک تایمز 441 ٬440 /
و
واتو 392 /
واتیکان 260 ٬250 /
واج پایی )وزیر خارجه هند( 659 /
وادی االسواد )لبنان( 305 /
وادی حداد 282 ٬279 ٬278 ٬277 ٬276 /
واژنیک ا.ان 618 /
واشنگتن دی سی ٬23 ٬19٬16 ٬14 ٬13 ٬9 ٬8 ٬3 /
٬56 ٬55 ٬53 ٬51 ٬37 ٬36 ٬35 ٬32 ٬28 ٬26 ٬24
٬74 ٬71 ٬69 ٬68 ٬73 ٬66 ٬65 ٬64 ٬61 ٬60 ٬57
٬180 ٬178 ٬177 ٬176 ٬175 ٬174 ٬138 ٬129
٬191 ٬190 ٬189 ٬187 ٬186 ٬183 ٬182 ٬181
٬207 ٬206 ٬203 ٬202 ٬200٬198٬196 ٬193
٬423 ٬346٬259 ٬218 ٬217 ٬216 ٬214 ٬213
670 ٬669 ٬661 ٬652 ٬619 ٬427
والتا 718 /
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والز )سپهبد(658 /
وان )ترکیه( 163 /
واهینیگین 685 ٬680 ٬678 ٬653 /
وایزمن 209 ٬199 ٬198 /
وایلی ٬جان .سی 503 ٬206 ٬203 ٬115 /
ورشـو ٬576 ٬567 ٬502 ٬498 ٬263 ٬232 /
681
وسکانیان ٬گرانت 513 ٬512 /
وفرا 67 ٬66 ٬31 /
والدیمیروفنا ٬ناتالیا 568 /
والسف )دختر( 525 /
والسوف ٬والدیـمیر ٬521 ٬520 ٬519 ٬518 /
٬529 ٬528 ٬527 ٬526 ٬525 ٬524 ٬523 ٬ 522
531 ٬530
ولف 452 ٬450 /
ولف ٬کدل 451 ٬450 /
ولگا 582 ٬581 /
ولگا -اورال 749 ٬747 /
ولگا کاسپین 569 /
ولی خان 474 ٬417 ٬365 /
ونزوئال 534 ٬291 ٬290 /
ونس ٬180 ٬178 ٬163 ٬124 ٬117 ٬115 ٬66 /
٬466 ٬371 ٬222 ٬213 ٬200 ٬193 ٬191 ٬189
٬671 ٬655 ٬610 ٬547 ٬488 ٬478 ٬477 ٬467
719
ونس ٬سایرس 608 ٬162 ٬161 /
ویتکنگ 257 /
ویـتنام ٬523 ٬519 ٬512 ٬510 ٬509 ٬247 /
725 ٬666 ٬616 ٬574 ٬535
ویتنام شمالی 732 /
ویرجینیا 94 /
ویکتوریا 556 /
ویکتوریا )سیشلز( 611 /
ویکران 211 /

ویلکینسون ٬جیمز 643 /
وین ٬208 ٬205 ٬187 ٬80 ٬35 ٬34 ٬33 ٬32 /
640 ٬639 ٬638 ٬626 ٬580 ٬579 ٬290 ٬266
وینکلر ٬گوردون 538 /
وینوگرادوف ٬والدیمیر میخائیلویچ ٬683 ٬546 /
733
وینوگرادوف ٬یلناوالدیمیرونا ٬652 ٬547 ٬546 /
734 ٬733 ٬686 ٬684 ٬655
ویو ٬سرجنیگ 286 /
ه
هارتمان 379 ٬378 ٬374 ٬372 /
هاروارد 104 /
هاریس ٬جورج 450 /
هاـگ آن ورد 198 /
هاـگرتی 445 /
هاال 520 ٬519 ٬518 /
هالپرین ٬دان 198 /
هامبورگ 258 /
هامر ٬آرماند 541 /
هامرمان ٬جی ام649 / .
هانا ٬جورج 650 /
هــانیالحسـن ٬326 ٬253٬203 ٬202٬201 /
347 ٬329
هانیتا )اسرائیل( 306 /
هاوانا ٬428 ٬282 ٬202 ٬201 ٬193 ٬185 ٬70 /
578 ٬486 ٬450 ٬446 ٬443 ٬432 ٬429
هایل سرور 650 /
هبرون 307 ٬275 ٬213 ٬212 ٬209 /
هتل اینترکنتینانتال 92 /
هتل بیروت 294 /
هتل بینالمللی عمان 315 /
هتل ساووی تل آویو 260 ٬237 /
هرات ٬191 ٬190 ٬149 ٬59 ٬23 ٬14 ٬12 ٬11 /
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٬493 ٬436 ٬435 ٬423 ٬390 ٬338 ٬337 ٬255
654 ٬616 ٬603 ٬594 ٬593 ٬568 ٬564 ٬548
هرمل 362 /
هفتهنامه الهدف 19 /
هک 518 /
هلسینکی 635 ٬630 ٬574 ٬564 /
هلند ٬254 ٬208 ٬189 ٬80 ٬79 ٬78 ٬54 ٬53 /
٬505 ٬503 ٬315 ٬314 ٬290 ٬288 ٬267 ٬258
639 ٬565
هلنر 217 /
همفری 538 /
هند ٬365 ٬364 ٬363 ٬362 ٬356 ٬354 ٬328 /
٬512 ٬511 ٬486 ٬480 ٬451 ٬450 ٬425 ٬411
644 ٬616 ٬588 ٬529 ٬525
هندرسن 216 ٬215 ٬214 /
هندوستان 559 ٬529 ٬355 ٬354 ٬22 /
هواپیمای ک .ال .ام 288 /
هوستون 760 /
هولمز 507 ٬506 ٬505 /
هـومل ٬آرت ٬379 ٬377 ٬370 ٬366 ٬362 /
٬426 ٬425 ٬390 ٬388 ٬386 ٬384 ٬381 ٬380
488 ٬467 ٬460 ٬437 ٬428
هویدا ٬امیرعباس ٬544 ٬533 ٬531 ٬530 ٬92 /
725 ٬723 ٬719
هیتلر ٬آدولف 518 ٬222 /
هیرتس ٬فیلیپ 735 /
هیز ٬گریس پی649 / .
ی
یاانونده 718 /
یاریف ٬آهارون 650 /
یاسین شریف 194 /
یاسین ٬نیلوفر 142 ٬141 ٬127 ٬126 /
یاشر محمد مری )ژنرال شروف( 463 /

یاطار 183 /
یافا 310 ٬235 /
یاـکوبف ٬نامیک 664 ٬663 /
یاـکوتسک 757 ٬756 ٬750 ٬744 ٬709 ٬707 /
یاـکوتیا 760 ٬759 ٬758 ٬756 ٬751 /
یامالو 748 /
یانگ )سفیر( ٬193 ٬191 ٬187 ٬186 ٬160 /
201 ٬200 ٬197 ٬196
یحییخان )ژنرال( 353 /
یروف ٬جی .پی 617 /
یروفیف ٬اوکسانا 514 /
یروفیف ٬والدیمیر یاـکولویچ 516 ٬514 ٬513 /
یزدی ٬ابراهیم ٬216 ٬213 ٬162 ٬161 ٬147 /
684 ٬655 ٬478 ٬326 ٬217
ی .ساهنی 512 /
یمانی 208 /
یمن 514 /
یمن جنوبی ٬316 ٬249 ٬189 ٬185 ٬143 ٬35 /
666 ٬644 ٬615 ٬611 ٬389
یمن شمالی ٬654 ٬653 ٬646 ٬615 ٬185 ٬41 /
679
یودوکان 756 ٬744 /
یورکوفتسی )موگیلف پودولسکی( 571 /
یورنگوی ٬750 ٬742 ٬741 ٬709 ٬708 ٬700 /
756
یوسف العلوی 202 /
یوسف حاواش 650 /
یوسک ٬ویلی 756 /
یوکسل ٬گولتکین 139 ٬138 /
یوگسالوی ٬446 ٬272 ٬267 ٬259 ٬257 ٬248 /
743 ٬742 ٬654 ٬588 ٬546
یـونان ٬142 ٬128 ٬127 ٬119 ٬108 ٬103 /
272 ٬255 ٬152 ٬151
یونسکو )سازمان آمـوزشی عـلمی و فـرهنگی

فهرست اعالم  809

سازمان ملل( 514 ٬498 ٬359 ٬253 /
359 / ICAC

